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 ۳ ۱ کد رظن ا ها اح فاز 51 ی ۳ لک ید رک

 1 داف یدانم هدگیهرم ك E و

 راذییک زب وب رسو رس رادظەن هد ر ان لتفط وڊ ات هدنا

 زدیبکر هقاح را فاروامرج هرادلد فلز هاش یسهدش
 ردا گن و درو هناف رع عاب هتل وا راره هل ول ید ر تشنه
 زد کا 0 ۳ اعم ناص ایتفح هل دتیقف نا و
 ر اک ل ونطا  ق ار ا لن لک

 رد n تزود الوو نا وا وزع ناوتساوا را رفزب

 ۱ ردك واتا ردص كنم نوساواندلود انس

 وعاد تفو

 هه ۳ نۈتناۋا" ی هاون ناد وسن

 ٠ زدیبکر فتان قرظ قح ظفح

 ۰ ی اج کک ]ااه عبط

 4 هع اس ط) ۱ د 3

 ه u ا

10 . 

 ۳ ی ,



۳ 
: 0 ERKA مس 

| 
 5 همسر

 ۱ رب ۱ وصل رد ۱
 | ردن ڪک ززد سن راه لی سن ورا

 شات رد ر رد نا. هدوب ےک دفا دے فح یاب لج
 رادیبک رهمکر پ یک ہللا ضف, کف ر اعم يذ مودم یتعو
 ندیسک روغلهش حانصم یار باوص هارزورف لعدم للقع

 ر درک مه "هدیه یو ردپء دیفح "نعوم شاذ
 ی ۳ 0
 ندرما مس ی ۵۶4 ند هل هليا ورا سر یک

 ر دیک رر ارش هوش جهل هناداوا هداکر قوا ورب

 ردك شب توقف زا عراخ لضاخا هدزیه كعشل هپ

 ر دیک ر کش ین هدینعمسصم بواوا شنا ددنقناک یسهماخ

 ر هک سس رس تطل ر هشات ..یدتنا عج ینا مج تاطلغ

 ر دبی مضب قلخ ینکاب ن دنعچکګ راو هکر ا عا هن

 ر دیک رشو رخ نام هدلا هد دب هلبا كی قرف رثاوب
 ر ديب ڪص رتارب ید نج ج4 بتتر لد هاب یدلوا ورع فرح

 ر دیمآ رو لاب یس ا رھ حوا یامھ ا وک قلا 0

 ری را ز دصینعم عاب كات یرلاامع

 ر دیکر یتعم لاخ یراخ نیدحو لاج ردیساح هلیج
 ړ دب ڪڪر دک قوذرلاد ر درمل د لصو لاد رمل اد
 و د,کرز هحرخا یمه راب لوا ندار هدن وب لک یاد

 | ددییکرع ی هناد جوا نبش . رة رس ی دابا ننادند یتیم
 ردک رضحام یا وخ ردا ض ص واخ لها ناب رمم را دا ص

 ر دک رفظ تبار یرلاظ ردلط» كلج لمط یراط آ

 بی یبغ ر دیبیع ناسم قع

 دینکرف نوا كالفاوافاق ر دشن ادولضف كالفا را

 ,e 9 بورش ود كنا مال شودرپ نچ وج هدکدناقاک ۱

 ۱ ردیکر بس ناسص یون ساک لامک صخخ س نارکر رک یک

 ۰ ردك از ههاشع راه هو نا
 »سس ی حح ۰۰۰



 مه 0(

 ۲ اناج ترضح نامه / باره هانیفناب کاپ نیت زار
 ۰ | هنسبفالت لتفشمو پەت نلکجدیهروژنم تاختهرودوب لامالاتهاوا

 0 نماهیلناراوا زیسیزادعع, .رازدیفح راک زوز هتشکرب راک هیسوب

 نهال ىلا فوصولا زارالا دنسو .نیلسراا دیس ةر ء

|Çچ مست ةن ماقرالا هاذه مج نم عارفلا عقوق: :  

 ةو نم مازطا مارح ةر ضف افلا نبت مو |
 مالتسلا هيلع كمع اسو ان دام

 :هعایشاو هلا قو



 هم ارز هلب ر ویب لوق هلبارّوصقوفعانصم تسازتهددس ۳
 ا هش وکه بلوا هتفکش هلبا سوک مزاکم اشنهش هظاطشودزبهروهظون ۳

 ) یرعرابرزراز و راوارسمو رکداجهدفراعم بابرا نابتازاتسسدا

 ۱ نرفآ نراغعو .دااون تشزر هشسقا ج خوسم ندینراف .دوبهندوبوا

 1 لیهبترهدارر» هدراک زور لالد تنذهکدلوآ دانعمم رک ن اطلس

 ترضحرابعلا !لساکتیغرر هکر خدم هديك یو رل «حاورهئارو ۱

 1 ناریمو هدي هدلزوش تایم ذل وان ایا و نزو هللا راب : رشا

 ۳ ىنا نام یایاضقف رده هرره یعجهبلواراشعا" ةد سەد وإ

۳۹ 

 زههرمر فرا ندراکه" ه ریس یوح هنیکر هد نامر یانا هئن ید

 ۱ هدمت تسدرا د :مادتسا ندنرل وادی مصخ هیانش فر اعم عسا

 اروطسرازهدهل ان تسانیمه رمش نر د تسهارههک یلخد تسب

 ناز كلرک*یزارد تعاب .هساواعهاو اط ۳ هدرافش تغالب

 1 شالدوب فزرک هنامز ناساد.ش هک نا ےگ لخد تا ززواوا 0

 هعسب ن دنځیدلوا اه تاب زا "درک میس E it تسن نس را خر

 فرح یعنی. هدبفسلاقمر سدا طلعو دی و ی

a هرې یاجانلاخ هلبا یر تشکناو سابق ندهک ر ەرادرھ =F 

 هدننام بیاهم یوم یب یو د یود هل طقن عضو یکی رظاملا |
 و ےک کیمز ں ویلبا یروا طخ یومرب تشز هراسخرز ۳

 نع” یاضفرد هک ی ناز داب هدررب هعطق رولو: ر وصق دیه هر :/

 وادهعهل فراصتو بالقنار ددرک م دهم اکداینابورا| ۳8 ۱

 لا نفس زا زیعتو فو اا ددر ۲مدعنن تازوابع نیسحب ۱

  ۱ندبه رد نا رکراک- :داب و هینس "دقعتوب نکا ردیهیدب یراکچهدیا | ۱

  ۴لب صحت ساو یب سش لو ه دنع عیضدال را حضن 8 دوضما ۱

 نغلوا نلقلا ل وسر تعاقش هاکب لوو ن راد ثداعس ةیامرمه

 ۳ رج را هیلیا یداج لیل یاد هکر داوا ملا
 | کلام خو اما هتمه ها اف

 د ر

1 

۱ ۱ 

omer 

ement: 

 فیس سس



 ی

 [ناوخداوسو تنیولاق لو مالفا نی :Et ا مخا 7 وا
 ا توب هکر ولوا یکی لاد شع تیا هلا هلغخالع هک هنیکا

 1 , كدنا دون نکیشذوا او هزانات هدرکحاران هد راش م رکامزکر ازان: :نامزا

 -  ییانا رفت زبان هیقی هذلاسو نس بیج ندرانقلازب عم هام
 f :ادرفاکه خاو ىا نا ؟راو رمآ دوخ ربكم تب .تولبازاذتفا اا

 داده تها وخ هلا یس هح الم دزادندوس یک داب رف هک نجزه |

 2 | قر هلوااقب قوس یاهبیارکر هاو ج رادیرخ تویوآ هراز مو

۰4 

SE 

 |رهاوج یؤسراج نامر ق ج یف كالاچ تشدهربج عبط یرهوج
 !هدوجو تسح یقزاوه نوکانوک" شه ارازاب ء فراصمناشو 8

 .هدنم امت تمالشل اس مان یک 2 طاغملایزابقیفوت ظا وا ب واوا

 ۱ هاو عاوناینیدلوا تصخرتفاب تند كو زرا یابکی اچ لالد |
 1[ لائللا كلس یییداو سر تسدو لایخ" هقودنعهنع: یردقنارب ۴ ۱

 ۳ ترداسف هكا لامالام یجر د تعالب حردوب هلا كاکو تفرعم |

 اه اسشک کنم مافینود اودا ن جن هو دج اةن ر تب

 rr. hE) هه قلا بانج نیایسدضوا ِ

ky ۱اش ۇشا نال وانامک هفنربط روت 4 كیادنینل نایاب یاب :زدمانجا  

 ما دقح شخ ثال رو" مانستها تند هدیح لش اع " هنس ول وا

 مالح رح نالوا لد بان رام یتهشدب هدا بودا

 ترض > تنانعضحم یشوا مازآ 4 ةمفو هداصخر رفع ماحرفا

 تفت  نادناءلمار هظو ذاوح ھت : نکیآرووادغ ندیزاک روو

 توم هل وا یهو منم هددخاوكلس نکرد هوس یرارد نانلوا

 ۲ یراق دغم انارءهمه هتم دادضارلما واز وطس كلستم هدطاسبنا تقو

 8 تمد تاکزاک دوش وزلوا اهر ولی دات گهرلتروس هلا "دعلاطع

 ) ابی ةت اث راک ا تس هدنن ام ماظتنان شب زب لال نالواریقف

 1 نا گلا مظع ن اطل ترضح قجفا یملوا راصبالاولوا لن از
 / مالا ل ,ام هفاک لکد یرلغارک دادخا ةه دقراعءو مولع 7 :

 ] كار ا لارحآلا ik ۱ لع هذأر نا هل یدم ناعجرا رهاب



 ER بار کز وناوا تیاورملوا ا ندنل اجر لک
 عاعورچ وبا ندمارک نبات اک نکیآ یاو هفارع لا تفسوب نب
 لوا هجا چ ناجم یرانرضح لا مامالاب فورعلا لیارش نب
 ۱ هج ث رکیلعهباشلا م ظع ن رقیب ندیم میا اوټ 1

 زکعالطاهضس# رف وزر دیا ذخ او یلعت ند زیتبیل اه انو هیلی لوس |
 كندلجب لاو نكيكاح هنا ههقف محو محام كروز نم نخ ها ا
 ۱ وفن لح یتئالکش» ساب هفلا ومس کا اهل ذتشا هیاسنا ملعو اوت

۱ 
 مدظفاح" دد رهن اودس ركب :زوەشەيەب رعراعشاوردهتسپ او هیر ویلد

۳۳۹ ۳ 

 :جاص ھٿ د نوک رب «ردقیلاع .ت تادتالوا دادباوج اد ردب زع نیواودا

 هدادنس نل ال تب .نکنا زدنا مالک وك راد دنا ورا

 | بودی طلخ هدیارعا جاجح هلی یس دارا كد ر دړادقم هنزک هو
 | اصلغە نیا وچ ید یرلترضح هش ماما شید نسبا تلاطعک
 | اط>و نط هلغل و فوصوم هلبا عید, جاج رلي راو نیفلا
 | هنسلاق كواطع هبا را رکو. ها ییمالکو ل بتنا هنکید هلی[
 1 جاعهدنراف درو رد ۳۱ هلی جک باوج ید مامات ترتصح ينا

 1 یماجم یانآهدنلاوس نکن درزی طل غو نج ن توان هدم دق بناوج ا

 هسد ارت وس هبره اطخو .باوص هکز دذ وادعم بدر اشعالا یاوا راک |

 اناثو وکاطخا هد دیکر بازعا ادا نکبانج هيلع ءب روتلر | تین

 وتحوپ هعاح ادج,هفافراشهر و یدنلوا ت تیعم « هنکمزویپآ وص

 طسب نگو لغ واراد 2 زادنفا اسب و مو ب ۱

 شاد یراعمو نه بو لار یانبارکا هکر دنا راذتعا هدابو

 ,بیقو زوم: زو فارطااید تیعو هعطق قید یانی ۱

 ا و اهتزاعجیف قم رفظا :دفوفک PN اید

 اا زاوتساو دب دلج یا ر قادصء .روهشم نهم ۱ ۱

 نشاکرو ه1وا نادات ندر هنعط مللطا تساد هدشنارو هکر دقو

 واشف یت ام دک وداخل وا ببتر یه هیس رەزا

 ۱ نانیب دوخ شنر رس رار زاخو نارادنا فرجه دز نا: 4
AE:و  a nnس م ی س چ  

3: ^ 1 21 



 هاو روت بل ط م

 5 س

 ھەم ے و

 ام قاش

 را نوکسو فاق مو هتساتدعف تی ران ی دا نه تام 1

 ۴ دا
J, 

 دمو رک هدیسراف ردلغتسم ءاث الب هنسادعم هلوکاب و ندلاحر ۱

iول یک نالثعو رز هد وب # دف ءاصح ال ٭ ردو وهم لامعت ا  

 خو هتوات ءال هدس ر ن ر ردملاش لامعتنا هلارصف هتسانحم رداکد ۲

(oY 
Eیتندلوا یم هتم رزوا لعف لوخد هلاعفا کنهءاقو نوت  

 ]| ردفورءءيدلو| نوجا تنایص ندرج یلفرخآ ب واوا ماس دف 0

 اخو قو قدفو ییطق ررح جا یخد نا داسسا موقرء نون
 : ططع ییصا ین اسکلادتع هیعئوا شومارف يعیدلوا لاد هب دلو

 1 ريخا ا توناوا ماغداو نیکست نوعا ماغدا لوا ءاظ تارا ۱

 تزاوا طف هلن نیت یی صابری طوب و ززتماف بردو رھ

 خن یصارلیضعبو ردرا شم ذردشلوا ددشم ها عاباه در هک فص

 قضا ةد ةد ق تادا هليا فإف تولوا طق هللا اظ طو قاقا

 ادراک دردشلوا دد کمو موعضمیرخآ هل هم هه رزوا

 | زكا زە مزو فی دلوا هنسانعمرهد هرو کنم ٹا ۇت
 رولوا دا TT فاق خف هسا وا تلالد داخ رخل

 هلؤا فاضم هلا تلالد هب نهمول زرد طظعو هدحاو رعالآ ےک

 م ےل ٭ راد قسد ی امو هاا رک و فاق حف دن و نظف

 ي ۱
 د هدسانع» هلو تص هدر تولوا طاع نلد نيج هلا 4 م

۱ 9 

 ناب ین زاف تولواطاغ ند هيف ءافخال هنا فلا دمو ءاخ

 ا ییا كنهفورمم هفوکشرثک یا ونا * هلال ةروارازاکیاژذ
 هلیشو الصفن ینهلوا بکرم هلنا وخ بیگ ر کک ملات ندطلغ
 متاع هلغلوا هتسانعم ك ر یررفرف لال هلا مالدم دنیا یدل وآ

 ۳ .یس رع مسا هنغندل وا هلال هللا قالتا صاصتخا ء اه هش . رخاهدلقت

۱ 

 4 اا رزه نیس هوا و روده اش نامع لا قیاغش هلرا نیش

 ۱ ترا بوأوا یم” | كره روش م ولد یکی نون هد در« هن امر ر

 ْم كنس ےس ینابعت ردنع وآ لق اهشنهش اقش یسش رعو دو

 مانام EE را ى ل
 1 ت با یکیچ و. می



(ON, 

/ 

ee : 

 ااغ ن د هبفح لبا فاق نوکسو هلی هل ما خف هدیبرع هو

 ها نوکسو هجم ءاخ ماع هموق میش هدیسراف ردعالم یسوا ۱
 انوکو اه رسپکهدلوا رب هعهو مره# ردعداشقالطا نی رخ |[

 ۱ هدرلکنهرفیکا هل جم فو اپ نو کسو اهربمک هنب «دینانو ازمضو|
 ۱ ۱ لسو ىزا سەت هنس انعم نو دوا یدارم هر a د اهدحاا يلا لع

 ا ا دننراف ارظد هنراما ملا كناود ىب ن د تود بارا یدلوالیصن 1

 DER ییا كفورعم فرط یراکدلب اره لبا

 ر هظاطشسود مود مظل هدقدنلواناغل بتم بن نکل ردطلغ

 ۱ ا

۲ 
3 

/ 

 يج لا ماللا فرح %3 ا

 لب وس هثسار ,هاکانءدنامز كج هلک ید :هرکص ندنوب ۴ زی کال ۱

 ِ .هدضام نامر طو لک هدر ر دعداش ا هلا یدصوكعءد

 أ ثدمرع اكان ینا رولوا مزال كعد طف هتلکام هلخلوا متيم

 ا هسا رونلوا هدارا لقتسمرکا هنسانعه مدل وس هنینو هدنامز نک ||
 یه هدلبقتسمو یضام یسیسراف بولوا مزالیملکت ادا هلکا ال[
 ره دصوصخح هن یضام لمد هلبااط دیدشل دارطسا رولوا عوک |

 یک قاب و ردید هبدم فورط ع وضوم هیضامی نیا ۱

 و یک طف هارا تنک .روناوالامعتسا هتسانعم انادیریغ كبف

 | ب طی هلا یرابتعا انعمو درشم هبا یراتعا ظل |

 ۱ رع و.حاص هدارجا نعد دولوایوع كيودوا نانلوا قالطا مره ۱ 1

 | بواوا یوضوم مسا تنی لزئاسو راد هوبمرابهءاو حاضر[
 نوجا قعاب جا هچهاما رار دبط> هلبااطو هلم ءا مهد رع
 یری 7 دوقوداب فاق منضوواورخث هددرع هک رب دهنودوانالواهدامآ

 ۱ د ورع ران تاب رد رهاط یف یخد ندیشی وبزماع دم رونلوا ۱

 9 یا تا نی هم اینها هسیخ ارا نچ وا دود غ

 دنعو هلا ین ندرمع ؟هدنراذکاب و .ندیضامنامز مد ردهنساضعما

 ۱ | ید داوا حاد و ه.ش رزوا نوعا نير یک.فودیحم طرش

 | هلفو نون هسیا رولوا مسا همس انعم ك طو درک هویت
 ت تی تست 4

1" 

۲ 

 ٭ و هلکاال ٭

 طط هلک قع



 # < لرد ٭

 
o> 

 ۱ ۷ رونه

 فرح ترلطم

 . لخادلا ءاملا

 ۱ لنستاوا یف

 و ایه #

 | * نامت ۱

 8 لر وه #۷

 . | تون نوکشو لادو هيزع فاك خفه دیسراخ " یعسا تالحم ناتو ۱
 ند ق دنخ هلیا هیچ ءاسخ هدننزو عج یبا ردم کن دنکس هی

  fمط هدیسرافو خر هلباار رس کخ هدد هسا لب عم راابله 

3 
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۱ (9 ۱۸ 

 اوج ما

 | رفح ها رطا ندمور وسا یز تا * دنه * روید كالبش |

۱ ِ 

 ۳۳ OP EEE REN را

 | نالاهلبا فلادمو.مالنوکسو «نمه خف یمنرع یداوا دیف هلیسو |

 تان ووا زون طفل لصا هدهررح* دام هک یاو ا یخ زولوا |[ ین
 | تا ناو قا تادا هلا ءاه نانل وا هدابز هنالک لوا عه هدنسزاف

 | هدم هتاف كد رزکبو یه اب نوکسو مسرمسکنالوا ع راقم
 !دنب نالوا یرالاثماو دننام هتسانعع رب ظن و هدشو انو-ام هلبا نونوا|

 موذرمر و یک یراهدل وا نخ: اف انامل و یمه هلءا یدهدانر ءانه؛ ۱

 مایا بوبه هنسانعم لب نالوا نازو هاوه هرادشاوا زونع د
 زارب وناوه نوکوو لزوک یباوه یالحون هنک اما هح وثم هیدتطل

 | | ضرالایب اوه هلی فلادمو اه خخ هدیبع رد دز ش کی راز 1
 .افوع «راهنسن یلاخو ف یو عیجو اصوصح هلع نالوا للاخ اهنلاو 1

 7 سدیم

 !هبولطم یاضععاما نآ ريد دان هناا دم هدیشسراف تودنا ت تالدا 1

 لو يدر ود .هدشنور د*نآ وه « رونلواقالطا دکور[

 ۳ هلباواو مح دوخ ا: ومضو اه دم هد ن ی هسا خوم اا ۱
 3 ak )۳2 هرم طفل هج رکاب ات تولوا لماع ندنواه
 كوه« رمدهنا هما اب دم هد راد من کل زدعیاش یک یرلنان

 | نا فرم ىئ یراکدلاهننوآ هلی طبر نشانه تک 1
 ما هد بولوا طلغ ند كنو هليا واو هو فا ده هدیتسزاف ال 7

e,1 | یضواپشاهشورد ی یواز ها اینا  

 هی

 fa د ف داره و انوا ن وکو ن ریان اف بود

8 1 

 تک ا



1 ۳ 

(5 ¥( 
 و دک تم

e ea o rere 

 , ۱ ئوز هلذلوا تسازاف ازا :ندنابسلارام سا هل نالوا ۱

 ۱ ماگالا ني یامعتسادنلموقرم تساررک تسهو ردشلواتس ۱

 1 كنجهراهدیسرون یرلکدناک و کی ویخ یرما# لصه ٭ ردعباش |

 ن واوا طلع ندلیصد هلا دارص دمورتسک و یا مهدی رط ی سا 1

 : لاله * رار د دی وخ هللا ات نوکسو واو سکو ھه” ا فينا
 اسم نوجا رمهمطا ی راشام نانساو یلاضما ندرا؛دس یصع

1 

 هليا س دجج»ءاخرس کت ةد رع یعسا كذورعم* سم نافل وا ۱

 اتان هل هلا, نو ترک افو لاد ع :دیسر اف ںولوا طلخ ندلالخ

 !مالدعو زوه هاهرسکی راک دلیا هییشت یراشاق یخی نادرا رابدزن نها
 لبه » رداکد زیتس یر دلوا يآيکب ین یرهدرهشهرغ لالس ها |

 داش ۵ هنامعتسا 4 هرم فدخ كزو شم یس ندهبدنه یوا :

n ۰م 9 و یک دارن  

 اا ا۸یندا ھام اعیرافدلوا لو غ لباکوا

۱ 

| 

 دوشم یدب دقو رومشم هليا كلکر ابعیس هراس اینه » زدیرامولعم ۱

 .تدیامه ابی هدرخ او اه مط هدیسراف ی كرى زا لابا نکا ۱ ۱

 د لال ءاح هدرخآ و مال ځوا عض هدنوع ,بولوا مترما ۱

 "یاب هنر اند قیا اسبق هب هدع أف یعرم هدب ر د ناسل هکر داكد یخ 1

 | تی نولامه و ندشعل وا فذح یرخا یک یغیدلوا ان هللا فذح 0

 | نکل مولد یلالد هی زانسم ولتوف ید یاغو مرخ و هتسچت و كرابه |

 ۳ wR مابا اجا الا ااو تو لود رتکد |

 | نمک تود ردزاشلبا لامها دنبی س تروص تغا تازا کا :

 اما تب.ند ات هنیدعباعو قاطاتسد واو یک یوو هدودذه ۰

 دفو سم هویم * بانه * ردشلۈا ن ىيا هليا تلک ید نوفا

8 aون جانم  nام ۳ تو  

 کر ۰ ۰۲ 7 4 FUN ¥ ٍ ِر

 اهن ردنآ رر یامه ظفل هرزوا شیدنلوا نایب لیست هلن

 ۱ |طلخند بانع هلبا نوتدمودیدشنو ا یخ ۱

 ۱ ۶ لصه #

 و لاله *

 م لیاه 3

 نو اته تيا

 # ناز #



 | هکوتنکاو یبرب امر ضل او ازوطاک توانو بنا هل دربال دیه
 1 یر کت ناتو ن رامقلاص مزوا > دره * لطملا عفادا
 اب ارو هه اخ حف هدیس راف یا كنب زا جاوا

 1 ام مه رسک هدب رع .تولوا طلغ ندالرخ هلی هس رع فاک هدر آو

 . | موقرملرتک هبلوا خراب دطصشم هل السم ءامب ق :نیشنوکسو
 كفور هم یابس نائاوالاعا نوا لاوص و هخعنرم لع هداف 4 لا ۲

 هلو راشاب آ صیصخت هر رحم ء NABEEE تولوا یمسا

 |یعما كنس سيروس تآ ندا راذکو تشک« دفا توا قلبا * هلکره | و را

 وام زج .ردیەنم یس وا طلغن د هلکرخ بکر م ندیرج نک باه دیسار اف

 |یزانس یروسهلک هلا هیر اف ف ا کتک ځی سناءنجو راجرخ | ۱

 ]| ییمهش رل واوخ رخ كن ایساو زا رک شوپ یاب مول مم یراتالد
 IRAE نکل وددبعب ریسغ قالبطا هلکرخ هنسدوس ۱
 ۱ او هرج هلا نیشدیدشن زو خو مھم هد رع هنسلز وست نآ

 أ ناتن دته * نرازه * زرد هلت هلا نیس نوکسو مالو انف ا * نراره#

 رش رسرم و زو قاشموب تیاغب هدنظلغ قامرپتباهدنراهربنج | ۱

 نوکسودججم ءاخ غفدییرح یکعا كننس هفور ده قو رع طعن ةضرا ١

 |لیدتدب دف وع قا یجبول وا طلعن دناز رم هراز واب ۱

 فاس ها نبش نوکسو اهآخفم دیسراو * تسه * رد نارربخ هللا 1 ۴ ته 0

 ی اتموادیف بکره ند رض ذابا ف فرح لوا دب ی بولوا ییاقح |
 | یتدنلواا ده یراظفاق وبن یناقفو را وتننکوتنانسلو ال نالوا هیفان

 .  هلغمموا راکشآ یرلقدلوا کرم هلا یی اعم موفرم تسهنکا موظم
 ۱ 1 ۱ داو هدنآ وا كلام وقر لک ی دلبا تر انتی ناب دیاگ مابا اھا ۱

 نخ فن رخآ ودیا تلالد نشم اعا ناو هبل مج تفت ماها
 ت ولواتسااه ها EEA نالبوا هتطب ازتاداهلب اب و نشد کو

 تاه بونلوا فذح هل لوا تاقن.عزوند هنلمهلت هلباةرقهو فلا
 . ق( ضرح هلا هلاوهحم ءانو نون سسک یلضا ید كتا یلیاقمو زرد

 *# لره #

Sener am 

 8 0و



(ene) 
IS E ۳۳۹ 

ima 4جیب وه دو  > 

 هدکد زنا یداصضت هدننخاتس تفویرابرنم> ۳ نر یففلسرپ 7

 دفنوا رن لر ماس دا لا یر ارش یراق بو نیر ۲

 باسر دق هکمزوخ هزئادو هدرب ودت لوا هلبا لابخ راکوب یخد دادآ ۱

 ۱۳ با

 ۳ RN ناچاپ ین ین نوبموم دن کپی ۱

 هدلوخدنهقنال وایربق كنم اوایل تر ایزیارب هکر دشلیا |
 مدهاشمهرادّتنالا مان هعلرب ندر اسا لایه هتخشوآ ندنعوآ شاپ

 ]| هب وب تبان ینادخ ناراد هیرت م دلنا لاوئس ندتفیفح هدقدلوا

 نامز روو عطف هلا یدمعا ر ولوا 9 ن

 تقر ەمدا زەك: نجاعندداجلا ییلندح ار ندناسناعوتنبناروزمه

 یو ۳ چ

meges 

E ۳۳م  

 5 جن

e reو یو  

be i AER. 2D4  

 11 رفس- هداف ا ا و

 هاضقلاولواعدصقو" زذطاف خورلاو لالا بلس هبلاتو یااونمالاق ۱

 هراد نم ڪور تفو ةد ق ۇ راجيا wer ذی فدلادارا ن

RSE NNرفقا عقاب اا ی لوغو  

E rey ph: یی هری ۱ ۱ هناصسه دم ام عات دهاشوارار» ةا رشلا هدن افلا هذه ارج ا 

 | مطن مظنلا ادهق نی تاقوا رفسلا جو ن نيل دنعاما

 قلاةمكج لح حرت یا ئر رغسلا تن ب نما یا شا ا نع

 طلا غم ءاقشلاب نکآر ولو ..ادضاقم تل: تزفاس نا لسطاف
 یابد ثیلابو رف ظلا ودعسلاهب هاتو باخ و هبایغ لاظ ءار و طا كب ناو

 ۳۹ 3 جوین ۳۹

 بو روس

 | کوش + برام ار ناو در طالب

۱ 
قالا لبع لوعو نعالایلا ه.هو و ناهار لوالا

 
Fring 

 یه تو وا

 نازل ابكي ناو رمضالو هيفربخال هلمسلابو ةت ةمالستلا

 ۳ نو

7 
7 

 ناوههافمج ریدسطانو رفنلاهیدب رام لی سولو مملو

 للحج هدناف



 1 دص فراسوع بولواانپس یلوبا سرا سا دارم ند یلعورکا

 !تردور اهطاون ناق ون رهد تاسارغ هجراهبلع شارا لاجر واس ۱

 3 زا
 ITE OFT NTT ف زعن هدر اضوصقت

 / هوگند طلغ هسلادارم تحاسو راذکو تشکرکا داع هسا نوملوا 46

 ییکراشغد هدفادرب قوص ههظد النم ددزاکشآ یتح هلوا یدوم

 بوق یر ۳ فرقو لدا ندان ریس ناهجولواندر هددغاک ||
 1 تر وص فوب هنکآ رداهنلععجدهسدا لعوب: نلت ەهدنساوه رع 1

 1 e تم ود اوا ورح نکی مزال یاره یمن

 زاد ! اس یو رل یلع نب رکب 2 يلع نسوا جشلا هیلع |
 الهسو ار و ار بو دا تحاتسف یلاسع+ دد یک هلا تح اپس یاب

 2 ےلرت یر ندنکاما نکع یسهلزوک تولبراوالحوا

 یعیدلوا لداد هدتحاسیسو رسو شابا نارود اماع یمرا هحو" ۱

 .ندنطخ راثآ نیراوبدو رد لا هاکنرابزو هافناخو کوډ
 0 اب کیا تاور ناکلخ نیا ینعاق ,شعا ید كعا رایج

 .هبهدلب رب یلاخ ,ندتسخ وبا طخ یدلوا ریسیم ه دهابشم یهرشک

 ترم لثم هلیا تحابض تک هدنقح هیلاراشمو یدغلوا هفداضم
 اینا كالا دح رولوارهاط ندیبرعتس یکیا ایلیا تیبا

 .هنیدکق اروا مظن  ردشلبا داشنا هفالقا شش نبفمج ر وهشما
 ضرالا قبطدف یورفالتخاو ناعم قافنا لع ینخلک تس

 ا لاراشم نسل اوبا یورهلا حاساا كاذطخ هناك لنج ىلا لهسنما
 ۱ فراعم لبا راذک و تشک هحردلوا هيلع یلامت هل ةچ را
 : یاس بلح ی ته هذن دل وا لاجمل ا مدع هدا لع تولواراد هه

 میشل ا صوصختو ناععسا رهناط کالم ولعوا ن .ءاللا حالص كلا

 !عاونا هنیلاط بودیا اش كاع ةسر دمر هدبلخ نوجا نینطاوا |
 || كنناضمر رهش یسهنس زب نوا زوبنا نکیا عوادم هنیرشف مولع|
 ۱۲ صاف د مڑ هد ورد همود یحهسر دمو .لاحرا ه دنظ..اوا ربشعا

 ۱ سس

 یاد



 ی
 بیم و

 هلا مظو هو 0 هلبا نوت حق هتسانعم حدقو حنا یو 1

 درون ور طنا رردندر کاری هدنلح تاب ٍ

 کی ریبعق

 موم بیوه

 بولوا ند هم السا صارف هی هلا و تایر هر کھ و بشا ردظد" ۱

 مه | دعب نهال یربهاپ ترض حرار رزدمالکخ هکم مث 3 ۱

 1 یی او ویش # هيجل وا شومارفیتیدلوا حسف هل ۱و رقتعاطارما

 هلا اه ننک هاناختم كليا ناب یشهب»ذ قالخا كنهنسکرب وجه ۱

.)9,۲۴ ( 

 تولوا طلغ ندوه هللا مع نوکسو اه هدنن رک ردت

 ن

 مو 7 سس هدنراموزا عمه میت یاب ۳ بام و هدیرلن | ۱

iy 9 e eب هلک  

 لزغ هموارونلوارکد لالدو مخو مارغو لالو نسح ندادن |
 كد ر لج رولو هدزازعالا مزالز رب ۱ نیب »رود پیو 1

 ربا ر ۱

 ا

 څه دیرع عسا ك هفورعم هریک دابا بی رق هب دوج لبج ا

 نیشمص هدیس راه تولوا طاع ند نالا اھ رى در

 هدنفاوم مان ایعالاتایفو كناكلخ نا ییضاق سلواطاغ ند ةا رهدلیااه

 ندع هدنس هجر ك :وره ىلع ناو,

E)ردشاباناس و طط ص ید هدنش هلاسر مان اا مصوای لج  

 فلج نتسح یسلوا لمعتسه تاره اه قد هدیسزاقو 7 ۱

 كن هم و رم دان زدنا ایا و مات عطا ناهز كتر

ende ts 
3 

خ داں رب هباوهلادتعا س اره # راد داب رش
 | ر

 ۱: هداز یهاسرظنلا عطف

 ۳ و دا طتتسا ر دەيدۇ 8 E ۷ ر#

 لعقرق بلطم "
 یلعواویوره

 نه و ا

 یور#



 س 5
 Regrann س

 a ران و اغ هبایج ۱ ۱
 | نعیامهو هوا با اهیسکل اربد بات او .تنهو هدیاسج ید ۱

 | لرد ی غلاف تمه و هدر اس ءایشاو .رولوا ك٤د توس ويف فغا
 e دیرا ناو هیلا یمهو نهد :هیامهویهآ لی همش ۱

 oil , چ ءاهلا فرج یخ باب 7
 ف | اتسا مداه هما هرم لاد قیەلوا هاك ندبوم ۷ تیا نللا مداح( ۷ تادبل مداه

 3 | طا ند تاللا مذام هلا دم لاذسسکو اه دم ہد ی رویان

I) ۰ا  هتوم هد راف بواوا مولعم ندهد رش تبٍدج زر کا یا  

4 

 زرد كرم , هلدا هع فک هدرخاو از ihe 2 ا

 !عطق مذاه هلا چم ویک ی ییدبا م ده مد اه هل ails دارطیسا تل نی

 هل دوعوم لجا لول نکا مولعم فنی را پذعم یسک ی 1 یبا الا مداه

 !ثبدچب ينا لعق ندنخیدلوا الحا ئو هن ون د "اذل عرب ۱ ةمجااو

 لاق هدییاسین ماما ناس هلیا تیا ور !ندهربره یا یر تفرش . یه
  تادللا مداه ڪا ۳و هيلع یلاع# هللا یلص ا لور ۱

 ۰ مامان هد هخام ناو یون نان رطح ننس بولوادزاو

 | رور هرزواتیلدب ند مداه توم ظل ملغلوا عقاو تو !تاذللا و

 دیدم بایسنخ ن ناپ جرش یط ویس مایا نرصحخ ردراکشا یقیداوا

 | ؟یرانابیو چ :یځیدلوا اف 3 هلا هج لاذمداه

 n a هلا یدو ر کالا ز a !] نرضوح جا تیم

 | هعلاطع:یبتوقرم نییلح یراهدروب حجرو رایتخا نهج لادا
 , هعرطق * عمه * لالا همی عا یاعن هلناو ردن رامولعم ءارانرووی[ ار
 أ ۱ هدیبیع ردلنیمسم هلا اه هنتسادوم تلخ اهل رت هک لصو دض نمد 1 »رەخ

 هل جم ات تواوا طالع ندرعه هلا مع من وکیوم ۱

 | ضرا بوّمج ندضرارب ملا اه ے تو رسک ةر یھ ها رربد یاد 0
 ۳ [ ندشیرم :يادا هدم السا ردصالوا نار یهو ارد هلوصو هرخآ . یانهمقب 2

 | دبلع تعش ب بح اص انابو هن ررارف نسب دید كنيم ڪڪ ا | ن روتر
 1 |( فایر یون * هنده نیر صحن دین سس !لضفا

 ر ےل س و

TEE is 3 

 7 هوا مه
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 لوم رولوا كد رردشنب هندی رب یز ندا لخت طلا

(91) 

 .تسارحو ظفح قاطع صایفو قح ترتضح یبانعم هسازولوا

  هنالوو زولوا كعد رذنا مايو هناعاط هلا ماعایسیهلا تاو

 مدو * هبلوا یسنع یخدیفیدلوا یوفا ندهماع ةبالو هضاتخ
۱ 

 ۳ مهو نك نالو تولوا عیاش هن ساتعف وور و5 ید قوخ

 ee هذ: نناذعم بلق یار لە ۵ درع زدلعنسم تیاغب یری بع

لع ندهعد هلوا حبات هژدنسن ندا روطخ هلو ةو
 ایس! وا طا

 أ
 كالا هدو مان اخف فوخ اعلطم هدتنراه تولوا دیعب رع 1

Î ۱۱ فرط مش 2 داور هد و دن کن 5-4  

 1 اهر تانا تلقرکا ردمولعم یتندلوای از فرط تادیش یر

 ینہ هنو تاس

 ا یضیعت ود نو - و "رام تدر ھاو وو نشج

 ۳ ص تاجاو رولوا لوح هسا ok قیاطع هدلسو تاجا هنکدلباکع

 زولوادلعن هسبازالوآ بخ وق لیادز ینکحنکل یب اتم هدنلنمو |
۲ 

 رذنا مکخ هلا تلوم لیاذتکرم نافنسیکلااب و یسحایو لش ةقرکا 3 3

 لبا بلقرکاو رولوا لغ هسا |
 پس Pe مکع

 یرخآ و جحار قاف ذخارکاو رولوا كش هشیا روآوا یواسسم ۱

 نفی تار (فرط هرروآیمیدلوا لیصعد اف هدا رولوا ج حوحرم

 E تولوا ثفا ياء درب ڪڪ و راس هنسکعا ۱
 هن ةه اط نالف ناذ نالف" الثمر وراخوا تهاذ هتسلوا ضوصح, ۱

 رشک زولوا دندنانعم زدتال ولا نکہ دخلوا كعد ردنلاو هن ۰ كلبا و ۱

 | رها كمد ردیسلو كيلا: یاع تاذ نالفایو هبا واو
 r هدننزولیعف قو هلباواو خم راولواهنسانعم ةبالولانیب وا ۱

 لعافی ت نکل ردراکشآ ىە هلو لوحة یععو لعاف ع٤ تودیا 0

 ۱ هنحوم تنضع» قاکخرلا بجوتشه ناعاط یاس هنارولوآ 1

 و

 ها

 [ ست E دوب رولوایهو یوجر» فرطو

ROYCE رب 



 .لعافمسا نیتعت

 ا ت

 »و 3

 لولدمقیتح
 تالوظل

 د

2 

 1 ,هدنتمدخ همانسو هنلوا تباعر هلم ج ول وا ید هل از اشم هسدا شکل وا ا ۱

(e) 

 1 زداینص غ ابا نام لغو دافس نوابه 7 د ن و
 0 مویلادعب هکیدرویو مدر وقوع تغرکم نو امه ,ناشوب نیغلوا ِ

 !دودح مار وهد رورع بولوا یجب همانهاش هدا داعم *دیفس هدس |
 !ییاورغو تا وتو نالوا؛ذدضقم ؛هدرودو كيدزن كالام هدروهت 7

 ۶ .اقبام نق دیموب عن اقوؤ هتناوبد یاباضرت السو تانراحو ءلراعمو

 3 | :اشناواداو بوش روا مطل :یکهداز قیلعت نالوا ىج هم انش أ

 باڪڪر بود نییدسنو بیهرو یودنو تر هليا توعرم
 بوراب باو کیدلیا فینضنو فیأیو هيلدا لاما ۳۷۳

 تاغر هلمجو هب یبهمانهش نالوا ايبا هدک درب و هع وامه باکرآ

| 
 | هدروما قلعتم هعوامه ها بمن رومن رولر تنا

 1 لايم و کج او جەل اغ بؤودنا تعب اتموتەحا رهادهیلاواتشما

 1 . فالتخا هدنا وادم لاتنالو ییارضح مایل ا مول لا للاخت هللا هتک | ۱

 [ ندعبار بان دارطتسا قلا و ةرشع هندبل رخ الایذ اچ زر خاو ا یارب رک

 نیم هریسکممججهلغلوا عقاویلعافمتساو اعوفو یردصممتسعقو |
 | تالوارو هینمو الزوق نالوا عججوص یعوضوم یانعم بولوا

 ۱ ظ ردة م دص دعب همدصهدل اتفو بر < نیل مضوامیانعه یخ کن همتون

 تندیقعرو لک د عیافویهجج هلغلو اهعیق ویاناواو فسا ندانسموپوا

 نالوارتاریدوخو هلباودنکن ادعوقوف کین یکی غداادپاتع ی |

 ۱ | هم زمل | ام ییع+بولط ی انعم یی كالعاف ےس اار غون دتلوا دا لب

 1  یژالاتفو برخ مایا دارم ندب لا عیاقوو رد تلالد عباقو رمح اا

 3 دیمکح هارد هلص اح ن دهن # ءالو ۷ هیمل وا شومارف ید شیوا م

 ۲ e ز ډل تس هوا وقف هنانمقاوا راوی هقتعمو ق تعمد ا

 | هنلواندعرش لهاتاخالطصا بولوا طلغ ثدءالو ةلاواوزسک

 ۴ اع ایایذک هدیاو .قدمەلوا فان رط هنص ونع مسا هد شاه
1 
٤ 

او خف ةبالورابضمبا ردرا شمر وس
صنمو ترصن هلباو

 لوا مسکو ب

ا هکلمو ناظاس 2
 1 ۱ اباد دلا 
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 : 3 بتمن د سد تا 2

 | تف ناونار ۷ رونصءهو نزب :سودرف اخ تای شىرە
 | یسدقر وص ی غور دب دنا لالحاو تنهال دن لح هجا_بدعاخاو ۱

 فیاعصن ر طبون ناتشزاکن تزبغ هلا ابات+واوتتفلم تابه |

 من راضقاو كلاس تاحوتف رخاغلآ ریطع ام ئراک زوار یازوا

 ۳ نوئحم هلان وزة تاالص یادعا )و اعمو تناورظ تار ا

 مان ؟ یفارشا فالسا نون فو ماظع داحادادحا "دعا مرخالف
 تطاس مابا هجو مش زا ومر شا موب لغو ی منیهارب ات هلن
 ۳ دن و تا كروس :ناتس مدافو “نالوا نانه هدماتتما فلام

 وو ندااووعت نالو جوش .دینازفا تداعس تاود نامزوا

 ,ةیلع تیاد ده رارمسالا لع .راثد تفاصعحب یافلتو زاعش تغابا

 | ند یزادخات دیدن دع اقویراب ر مش دج تاداع رانا
 | راک ن اغا نالوا ی وک همانهش هدتداسعس هدنع اقناش تلد لانا

 :یایاضق طرضو هبوب عیاخورپ هضم وا نفاجو طاق هات تن موب

 ۳ هلا 3 ی " غهاراوتشا نالوا ندنرلبناکغویابه ناویدآ ۲

 ۳ تاج اقا اوزپ نیل | بابا ار اقا ١ لات هند یا خبل لقا

 هباب :یسعا وا نانا فخ الخل همان هرزوا ین دنآوا تیاعر| ۲

 ۱ ةليلج بهانه یراهنو لبل قاطا فح اض «نوتمو نزمهلبا نوکسم

 ئان هع ندا زوم انج ۇز و هد ان یی و طب

 ۱ الا زاهر هلن اکو لم اح تفطام و زاکماک لا من اه اش

 زنم هلام هناهاش ذاب تفرکمزاناوتنادرغا نزف هلرا اور شخ لا

 ددم باک هدار قيادلا :نالوایبهمانهش ردت زل تولوا یژادزفدا

 [ ناو د ماودلا لغ تین اک اشباع ناو درا هلکعک رای درا

 | الاح ندلجا یتبااوا یهسو مزال قلا تصف نکن داق عن ادا

 ۱ اانا م AE ie ر م صا "غرور و غلا اا ۱

 جای ۱ ؛طخننحاو نارهالاز دان هدابشاو الماو نو فا هدخب مادی 8 ۱

 ۱ ناما نال وا یب ههانهش ان اس هوا نات .)ان ژ اش هدادا تتفاوا

 ما

 ےک و

 ۳۰ چ و ت ست درج جم <

 1 دیر  توا تال وا اقا ا ين ص سیب ر رسا ۱



 * سد و دعدو#

2 
 ون نس وو ی

 اس ا س مس ا رج

 ماب هبایسهچوز ® ندیکر کی دزوکر  یوومع تە هیعص

 انوا تراش اواشعایغیدلو او دنکلناف بورّوک هدالبواوو یرغو

 بکر ل تص نیصح نع جر لن اق تست: ناق لم ن دلتا وشل
4 

  نیتهههدب ؛رع رږل سلبا فان ن وکسی با, ل را ددع نال وا اد

 1 ! ةنيسراف, هلو نر ءرش له |تاعنالطصصا تولو اطاغ نص قوه
 ods ale ۵و وا فخر

1 

 1 |یسهجود كنبصح دک د لک منی ج تف نامزد ردنا لقال

 ۱ كجا دوخوم درس هدیصف یرا دعم تنینواکیثلباداناواشن

  iهدهقدضدودنوم هد ات تم * ضقو *» نفیلا شا هنهج دعوا .

 .هجزاودشب رووا دش هيي ! یجرکیو هام داي يرکیو ه1 ل تل

 تح ارم هغ شا هذ بکر لب دبا ه دارا یایلصفت دیر خیل

 از اشینالطاهزرومأهنب ودن تند اوج منبع وقو

 هنراص كا كب رع تالامتساهدناوم ماد ههالبلا یاس كنم مدح

 ِ ءلغ ندنب ین عیاقو اهلا هزربه ریز او فاق دم و ولو دب نا | ارنا

 ارد نر چەپ مۈق رم ,كمیکرت واوا ښد ون هم انهش یس راف تواوا

 اند نل اب چباوا یز کل دنیا لار مانام ۇرا هفملخم تاموخ م
 ۳9 بم ندز نگین دنس هو نوای هم وا ۳ نا ۱

 سم سبب رس سس سوت
 تی na مسح

 نان فو ناکام واد ص E نال هج را و نوا
 [ د شب نواو ناناش هدفذآوانواو هاش هلغل وا ددعشب ماوس, هق دنص

 أ

: 

۳ 
 ۱ نام دیخ ار یدبا, ةیلع تاوخ# .لیلوتههقو,*# توز وب

 | د دلچ د نخی تىاو| نامور یانبا تام هلذلا بك م ندیسرافو
 ۱ یاطبا هیکرت تینا دا هبلواءج كنپسراف مانتو رات بت نی ۱

 1 /هنلاخرهوشیچیدلو ارو طم ودی انو و تنم یری هام هلی

 e دا دجعا مس رقما نلابن زدی یادخدکص فورطا های" و



)۰۰۷( 
 FINE ثندح یر نة درو جیارختسا كننارضح یاسنو

 | عیسلا سازنفاو بارغلاهرقن نع لسو هيلع ىلاعت هللا یضهللا لوسر

 ترض حی غب رش مالکزیعبلا نطو اک دعا یف ناک الج را نطوتناو
 نطعنُم یدوبال ریس تلااک هلي اض وضع ا اکھ لا را 1

 دولا دارا اذا هیذی لبقهتیکر لع رب نا ابو هلی هکز بم ال |

EET 

 تحاصرومشم لدم نانلوا برم هد لوا ق راع هنتفیفح و هنک كشن
 ۲ :HE ااا 1

 یعصا هرزوا یرلعا لای رهو ج حاهص ید اص و یدابآ زۆ رف سوماق |

 فنیفج دنعو هلی اف هبزپ روه ءاه هک ی زلت اورا یارعاناو: یا

 لا هجو وید لافیدف هلا ضيع تادا ه دنبنرح نتا نکلا ردشلیا
 1 هدنفل وم مان لاسالاعمحت ینادیم دجا مشل ا اما ردشتلوا دا باید

 | ییا لوقو عیرتو دقت لواهتجو ها تاور ندا ماه
 ۱ ید هنیفح :هیهلمهس هاسج هنیرب مج ادا نلفت ید یی ارعاو

 تا تارا لوو: تاشام رحنا رد نبا نابت یشیدلوا نو کخا

 .هتیفحصعلادنع عد رخا تبار و هنفح هدننا رعانا و ی٣ی

 2 ینا سورف هداب , هنیفحأب و هّنیءح موفرم نمت هویج ما

 | نکا اتو كتابا تارخیاح لوا تاقوالا نماتف و :تواوا ئچ هنا نام اغا

 | ب واوا یدووم نهاد نکیآ لیباهفطالع:تبسرسوز آلو یا

 !هدنمایف نوجا نیبلاتادحالضاهر اعبر هدنرافدلوا تسدر د لهخا ۱

 لوتعمو حورحب ندنراذمطسا ؛لاوح تانیفرط مولفه یغایطوب نی لر |
 انوا تیادا :ضاصفیاوعی ینیدوق هرم نیصضیسهروهدقدلوا ۱

 نعال ا هنیفج دنعو :ندرب نینیکتا هان اصیاهیکسامزوضح |

 ی لم دروم هرزوا باور یبلکلا نن ماشهابو ؛شلاف لاما ندندغ د 1

 هنیهحیب مانب ذرمو راد لام مانورمعنبنیصخب ندنسهاببف تالک |

 لزهر رار وااو رهندا تواوا قیفراهتنافم هر مان نیثخا ندنس هلک

 | حر نم نیا هليا |یعذطلامو + و۰ هیلس| او باوثا هی روز اخ

 دنیهجدنعو ر زد راشم وب حاضیاو حزش لبا زبقبلا كرنا

 دنع لم قع لا ةن ود هنج لقت الو سوماق لحاص ارز رولو نیا ربا



 نطو نون
 اتکسلا و اقا "

 لبامعا هورد نادندلح هغا دلا دوو # قشو *# یذلبا ناملى

ط هلبااطنوکسو واو خفی کی امعتسا هللا نب ف کک زدات الد
 ن

 تانکر یر ها عوضوُم تولوا لمعتتم شد
 | ! لعتیتیدلوان یک اش

۷. 

 سام جت كاسناو درس

 د دز rit ف اغ یاد یر و زدنا تلال 7
 تالدا هغغادلآ هد قدننکرهلغلوا لها رازانلءااب نوکسو هک 0
 | نوکسو داوا یر کص اهدتعلخ هلا نیت غف ردّلیه دایر و: ردیا

 : نعد نوساوا سودجحربفو شۆخ كعتا هوت هيات هلی او

 !یربو یک یرالیم هفت طل " یش كاقو هنارح روا ها

 | صو ندلام بولوای سا لضوء ییسش هليا ناتغف ر د ضق خدا

 | راز واضح صف ند ضس ص9 ها نع نوکشو هتد نانلوا

 | ردناتلالد هاب راع تمرتود ی هدسارت ل راقد طو نا خا

 | نخ ا وكاتب ات ه دانا فرح لمت هکر دفاخت ید قر و

 ندقاشو هل. زا نیش دوو و خف درشراو یعسا كفورعمناویح نان وا"

 مال کاطبادواد هز ؟ در تحت اص ی یتفالطاقشوهدم رع بولواظلغ

 یر ند دب رؤف قم هند وجو ماده دما امت نب رع بو دنا

 ۱  وهو رلا غضبت یر لیقو رب نا وخ ردنآ فر لعق ۵ دنرزوصوب
 "رلطروء هد ره بواوا یر ناوی نعل تلکلا قّوف رولار رغ

 سر طتسم* * نطو ٭ شاپ و نادناکرشک رات وتو

 هموق ره یان هج رک دلت ره ژدعر هاش اتش لا نفت لغ نالوا |

 هب دف لاما هدنسهدازا هذلب ییدلوا لهاتمو سر طة هلخا وا

 ذا ارطتسا رب دزارفیاحت هلبا جم هما لرم هدشزافرولو م ا

 ۰ لاعو لغان و عا رفاتسم هکر زاد ەتەتزەۋ رل لوا اما نطو

 ۲ ییکسنطوو ووا اهلنا تينا هشماقا هدانزیخدانن او کش شذا بو

 | رواد یا هسایاتبنهتماق۱لفا ندنوک شہ وا رف اسم هکر دناکم لوا
 نیم naa r : ب

 ج



(ee 
 س ی
 أ . ةي واس 9 ۶ ید ا سرا_ تی 7 انس شک فا

 ۱ :تابانم فرح ,هررواروپج لوقةةلواراکر دتیفرظهدارو طفل

 |! تیاص یمالکءءاروو ُهارونم غی ردقو قرف دنا طقاو :
 ۱ .ندالع نکآ ن یکهلفو موبلا لف هو هفلخو مامالا فلخ نم 1

 هآزونف كيود اتن نیذلانا هللا دنعتسا هدنار 2 هی سش روش رلرضعب |

 ۱ ف زذ ییطاتتسا و تابنا كنم هدنسهعرک تنا:تارد ۳۹
 ۱ دو ی ترا هنسک نالوا یدانم هلا هل یدانم هدطاقسا تروص" ۱

 اهدنا را كنم نەي یسکع  رولوا تاج قلوا عة مد هرج ءار والا

 نوجا تباسغ ادا هلپا نم لوخد هارو ازیز زالوا تاج یراعافجا |
 ۱ !یناهناو لیصعم رولوا بجوم یفالتخا كن یهتنمو ادبه هل وا ٍ

 ۲ مرک نا نارقو رلنوسرویپ تعجارم م: هیون رس اغ پک فاو ودار
 ويزه داف|ساتەم ماما هارو ظل نالوا دراو میچب هدوطعناغرفو ٠

 مادو ینا نف هللابذیعتسا هدجراعمو ونموه نیتغ نش نیتروش |
 مار مار ۲ نر سف یرلنال وا عفاو هدنبتعرک نیتی آنو داملا هك اواو الذ

 اد ندءهررکم ظافلا * ,كعا رورو * ردراشمروب ریسفتهبا تلذ یوم |
 ږدم تسعدنا قمروصرا کتی راک شو حب لاوئسااریثک |

 هد رگ بولوا طلخ ندربوریو هلبا نیئاب نوکسونیواومنکهدیسماف ۱

 قاالد های هطر وا # طسو# لارید لاي هلبا هرمه دیدشنو فا

 ۴ بيشو ره هلفلو ار اکجرد عاسا هلی ره. ناسا نکا فورعما 1

 [ نتبسنوکسو واو منی :رلف ط هظروا و طسو هلن نخ هنسهطر وا |

 یک نکات 1 اور ی ج ا a ها

IR REEتو د کیو  

 .یرلعسا كنم نایبسلو هر اد ؟ رم نعي یم هطروا تلوطمو رود 1

 طارفا رد وا هر اعتساا ید هن هرج لابصخو متن ءدعب بواوا ٠ 1

 1 طسو ظءانالواررح دا رطنسا نوچ ا یب دلوا یس دطروا كطبرفنو ۱

 1 و ا Lak یو یجب تژیهافالتخا ی > ۱
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 .نکل و یار نیقلت یک اتو روتوأاضم»:یرومش ۱

 یک

 .لصاحت گی شما ارو ید هدودنلوا برم هدزدیرکی یکی زوتوا

 نکس قرقو هلا جګ یکیانوا «دقذناو یضتهشقلا هاتعب بولوا
 هد هنالش ره یل هنشندذلوا یرکیالزح همیار زولاق قابهحبارار شک

 . هلغدوا ع وفرم هب هلا و هد سز ةع هلا یضرف هعیار یناثوا]

 !هدردیهرکب یخددنعیدبمایا ةملات تالذک ر واوا لیکن هلا حوا نوا

ei Reta pereتانوا لس داپ  [ 

 ]ما تانک ولو یو نکا ےک ا

 : هک ناسقط زوب یدب لصاح ندب رض هد رد یمرکب دادو
 مودزملعبولوا ENN ehe وا یعوفیم كن
 شب نوا نىك هدالاب هو قیافد :جوا نوا هدعسع ثلا نيا

 ٠ یرکییخد مابا قاقد ترد نوا تلذک :زولوا رهاط هیات سسک

 عوفرع حوانوا هب درب ل صاح ی یا زوتوازوب جوا برطلادع)هدرد

 دوس فو ی

 ۱ ۱ e حوا ةبلاوم هنو زونوا هداز ندهام, ترد ةیلاوتم

 | یالهاما نهرنمو تبثع «دنرادنع تبا دج لها یدل واز وتطیمرکر
 13۳1 نینالثا لب یلعرشناو هسا رولوا مقا بناصسر ای
 | هچردرهوس هدنویاسح درو ردمولعمینج هناوالعهلبا ی رمش
 [ءزج موميا ناپید رام یرازامح ثامارکیاهقف هلغلوا طوبضم,هج رد

 ۱ ا: هنس كباسح:لهااما: رولواقفاومو قراطم هاا

 ۱ | ئرل ڪک دنیا لاعتس هلا جا ت ند اکہ رک ناك 0 ولا جن

 یدوب لر لصاحقباقدزوقطیرقزوب تاک تن
| 

 0 ۳ انت وقوم ماه ترور E لغادبن دن را

 8 اجب هدموقم جز ارز ردو ا هی 0 6 HL هيس دنس |

 ۱ نالوا: مایا ةد هبار الوا ردررع ید ر ےل اب دم ۵ هی



(+4°) 

 أ ئ ضوم لوا هدکداک هاچ اب ززا هدلب كرهدیا راذکو تفک ها

 ! هوجو هناهادش "؛هسلاید ودنکو ردنارما موف نوو

 ايضا اسو جاتو تخم هد“ ع ولطو س ولج هتخن هلبا جات عش عش ۲

 .بودیا داعسساو نی : نروکر ه هلکارون هقرغقاّرطا عاقل شوا
 .وورون زدشلوا زورون ندلامعتسا تزیک هليا یراغ د تسون زوز یا[

 ۱ :اموعو یلود ناکرا هل بان بول وا سااج هن طار رس هدنوکون

 اهي هن کسه نیناوقو هنلیسح دعاوف .بودیا حجج یننطاس ناک هد ۱

 !یورخاویوید تودنا ب اط هب هلج افا درا ەشر اش ىرلار اک |

 ۱ ازدع ولطم ز کیا دین و ظبض یوکوبشا هرکص ندح اصن

 كار رورو هموقرم مود بودا لوبعلاب لن یس هلج هادکدندآ

 1 اسی قالطا فينس ۳ فن اهواو مایا بولوا ترابع ندنل ءو

 ايلا لج یدامم مملوفع ردع يلع سانا ماج كيسا وفا نادیوبآ

 ۱ كنس هسلوا ینوک یز وقطظ كنرام زوروننکآ یدیآشملوا ناب
 ۱ ابتدا او ادع ندصاوخ لک دسان ماوع هنو هنک

 :هرروا قزتعتو تقدلاک له رال م دج ید ثاناود ندا یعدا

 ةن هدة اس ادل زر انسو Kes بک یدنلوا تردابم هناس ۱

 ااا هبازوئولج . هد طق نیر هیر شعث ج ورب همش |

 ا یمهومروکيدلوا :نادمهراب ۳3 دساوناطرس راهبلصف
 "یدشا اع ہد وح یه و هلا هادویدخ ؛ سوقو برق مه ها نریم ۱

 خوب ردنوکم و و نوک شب شما ارو جوایابا ب واوا شا دصح زاره |
 :ینجهلوا تع اس قلا دارم ن مود مت عبر هلعلوا لد اش یعدهنس ھك |

 | دیشج نانلوا ناب ولبطفت هدمیطا فرح لوا زورون "همسلهچو

 | عصرم هلع یاعو مفترمزب هج وتم هفرش بن اج لکا ناسا

 1 مد و رم هاش ھنن ین هیچا هحوجد وب رد هصاخزورون هک فا

 9 الج .ةطمن كىس نودون دا نطتسا رر شتا هع یا

 .یرابتعا هسبننک ناو ڪو دوس تردره ندنموزز یواقت هبادیمورا

 1 کیا نوا یر وهش كرب رگ یی عددی نع دنساما ردلکد لیصفمت جاتح ۱



TEE rek riزرده 07 امو  

 | اقامت ەچ ور ووا اچ یک رورون ماغالانەبەكر :دینوکی جنزوفط ۱

 | کن وک زرفط نوا كندرورف هامهنن هرزوا یه مؤ اقتى سنا

 AEE هاشمزراوخزورو |

 هصاخ زور و: و كلرزب زور ونماگالا نیب هنوک لوا شعا رونلوا رابتعا ۱ 92

 ۱ بودیا ببه«یزوروت ظا ع وضو م هتاف دندجموو شعازرید

 .یتاطلس زورو ردراشع دزورین هليا اب ر نوک سو نون م هدنارع
Eهک تشهطقن كلج جو سمس مظعاربن هما ز رورو  

 اهلا کد لاک عد كنسهنات لوا كنس هعود لوا كنسهجرد رفض

 ییا هدن لسهیجسلزورون هموقرم موب زربد هليو هنسهرشا بع لواباب
 ۱ ناکام هناهرب لد نوع قااضخ ترصح بابي لوا زاد و یه هجو

 دا او نلخ هدنوک لوا یدا اديس واااو یلاع نوکیامو |

 بونا و هدنزلتیپ ودنک یسهلجج هدم وورم موی عبس تارایسوراشهمر و |
 .ةضالخ رم دن واح رلشلوارومأم هتڪڪرخ و نارود هدنوک لوا

 ۳ .لکغار خر ورازا دمع ولوم  افصلا ةضور یجیزءزابخالا

 شقا هدنروص وا Ê لوا تالف

 یدح لر

 دا جو در هوا 9 :

 ا لح ۳ نازه هرهز |:
 فا

  1۳ 1 ۱بس ١



(44) 
 وزن ندغنا هک لز هللا از نوک سو مالو نونغث هکهتیلوا نخ

 وشم کاب او یلاعت ههاانظفخ ر ولک ت الزنرر هج ورب ییجج زلرید ماکز
 اه دیدش ر ندنوق و زهد دنادش لزا هترزوا سان لزاوت نالوا

 اد وعص هغام د مدعم ند» دعم و وش هدف زده تنهلرات دنشانفم ۱

 !تدغنا فرطرکا زونلوا بعد لزب "هک تیوطر لضاح ندراح ندا

 :نیعمجوهسیارولوا لزانهنذاومشچرکاو لربدماکزهسیارواوالزان
 لزان هموتاحرکاو ردلکد جاتح هیجسیا بروکی نج هلوا وکو 0

 !تبون*ژربد لاعسهسیارولوا لزانهه زوردصزک اوقانخهسارولوا

 ا هنس انعم كلكه نلخ رخ امه دخلا غو قل وا اخ هم اغا الرغ مدار
 هلیاواو نوکسو نون خف هد برع ردلمعتسس هلباواو یافخاونون من
 جوار بارصاعوقرع نزد دف بو لخت
 ۳۳ حوا زور رهب هدردنکسا ناهز هک زان: نوا ردنا تلال د هنانع»

 ندهرا نوب شعا روئیلاچ هعفدشب هیدوب ,د رجس ناطلس دعو
 زدکملکب عب ساب ییلاث:وداننح كوپ نستا ر دشوکو لیط دارم

 قفو تل یک یععا كفورعم لصف روپ ثمود زاب كانا *را وئ

 |ةفوكش شع اونار اهم هد ال  قف» دیسراف نابلهجزکآندلمعتسم ةتسانعم |

 ندنفرلطار ام ہک داف وکیل اقم نکا ردراکشا یلالدهراهزاوا

 توو هدب رع ردرادیدب یعیدلوا هیسانعم قار اب نام هدرا مم و

 !تیرح دلار بارا ةا اهو عید هلباب دم سک وارقفهموقرم

 کوچ بولوا یوضوممسا كغارباب راه هکر ذلکد هدیشوب زرید ]|
 گلو هنااا قاراب رولوازا 2 هد والطارام ر کلات دم وورم لصفوا

meyanو او و  

 ۱ هارلر هبه رفس همراه ماگالانیب نح رار دی ارت: یارب هد کرت ناسا ۱

 !رولوا RES <A کر هدد مع فل "ول رار دالا

 ۱ رظنلیف هلادزب تب > میر تقو رواوار ام ون لمالك هدشک ت نح /

 :رییعفهنوکی نا ہنس ر ھم ٭ رورون* رولوار اسکمغ تین لاخ و یا

 ,ددواینیدل وارر وید یناطاسزورون دەبوو ونلوا

ٍ 

 | کرونلواقالطایانهمو تامزاوا كرباریز یک ینبذلوازاحت یامعتسا |

 لما بفك

 قاب اا
 لاعسو

 # تبو #

 تك راو *

 ی انعم قع 4

 راهم

 * رورو *



 یوالم بت
 راقلا بذو
 هیصعنلا

 لعفرطمو

 : بحاصلوف

 جوا

 مفاوضب یرشعبار ردیاب تاالد ار فعرص كوف هلغل واز

GE:بویلوا اوم هرخآ یر كن رح بولوا دداا زافلا  

 ۱ هد سح یننکرح را دم | هک رت بوم«روط هددجااو دح ینعب

 ایسا لا امغن يرلک دليا هلا هزاعا هيا هدکد 2E لاطاب

0 
  5 FETEنا  7 aجام بولیروب ند هنسارب هلرأن 8

 هل رعم نکبا ر وابد هزوک بوکس یت هد ! ید ضر وک ذم هک طسولا فا .

 یتیم یرسع سماح : ردا تاالد هب هد دش یاس

 تدناورراو هنمر اب یک هل هدیز و اد ندلوا عبصایپ ؟راقلا بد 1

 رولوا هنیشاکبا ناافیسهطروا هد رراو ها ناصقت عبار عصا ۱

 نااقنیفرطینەد ىسك دلروکحدم هکلئامصب یرشع داسا

 عیج هليا ب یرللوا هباشم هر الا بند ررلنو دولوا ربا یهطرواو

 اهدلاوحا ٫ iدړار یک هشعر هک عن رضب یرشع عباس ۱

 هک یونلع صب یرسع نمای ررټد اعاد تونلوا محیط تارا

Fe rara ییعل یونلم طخا 

 ردبا تال د هندپ لاج ءوس یس هل ج كره خا عا ودا ردندعسقولا

 ناو ربرحت هدنسهلاسر مانهجوناف ,كنبنءغج یدلافرش فوسایف
 !ماتخهدلعو یاوحا هفاک كنپناسناضبت عاونا ناعنالا ىلع هرزوا

 یکیا لضف ندنارو ڪڪ ذم هدوم ما زج وم نکل یدلوا ر ذب ۱

 هک ه ی صقم بد یلوا ردنشا وا ناب ن د صب ع رق تروص

 ندنا ررح نکیآ ر رد یرطخ دلراسعلا بند هراو هنر هحرد رک

 ادح او عصا هنر هکق رط+ضبن ی یاب ردراکشاینچماوا لکا

 ترو ص وبر ولوا مامن هل نمزاب یکیا صن ضع بويا با تیافک
 نار * ین ۴ ردیعب مع قلوا ندنعاوذا صبیع ضب : ررح هدالاب

 ۳ هدس رعبول وا طلغن دونا هلا ی 7 ؛نوندمومضولوادم هدیسراف

 قم *لناون * زود ميمه ها ممد مورک :اهنوکسو[
 زآننیغامد

۰ 
1 

 ۴ هبا نینعف هدبرع یب سا  ثهروشم تلع نالوا ربع: ماکز توت

 ۱ | اد ماشخ هبا ۳ وف ءا هدبسراف بولوا طلع تد الت

 ا
 نخ



ET. 

 ,دولفا م ةنم ندالاب نالوا دمو باسا ید كوب بولوا صفات نکل

 یار وا و دن هناللب روءازرخ هکل دنعم بت یا

 تواوا لب هاتم تظ.لع هک قیر ضب یسماح رواوا دئاز

 عاون یتیدنلوا اعافیآ رول وا طسوتم هدرا ری صو

 !یفندلوا لاد یرلاطت اسد ناداوا لصوت هدالاب هک ات هررح هتسا

 اصب : ییباس رداک د باطا حات یراکعهدنا شلالد روا

 هزکو همراب الوا یکم وهآ شما مابق هزا تفر زونه هک لارغا
 اهتموا سح یعوجزو نوک هک ردنا ع رد هلا ترمس هلو اانا رروآ

 ینو یر هک ق بوم ضن یتیم ردنآتلالد هج ایتحآ تدشهتحارتس

 .اقوهش هللاالتما هدقورع ءازجا رو مظع یکر 2 جا وما ندا لو

 تکرح - هلناراوت ور دص لاک هدنلاح نا اوا زعبل قع 3 9 هدنانسنا ۱

 : گرم یداخ ردنا ت تاالد ثوم تب روو هیو+ ا وقتس هداز هددا ۱

ak TE ۱بل نکا ورآتوبروغاف یک یر  

 و نا و ال ۹-۳ ها ۱ بذذ بت 1

 تاذو ا یا ندنساو هتنوطر هلو! سح یالتخا اض ورعو

 هک یدود ضن یسان زدیا تا امو هما ۱

 | تکرح ې کخ زغج دروق جرا ما نیش نو یوم

نا تاالد هنوف ظوقس رادقمرب
 و ضن ی رشاع زد

1 

E ۱یاس دیوار  
 ی هیلبا ع ناشی رو ناف ۱ ۱

۱ 2 1۳ EEE RY 
 تو یک قرص صسو رصد صمت ی“ ىب

 TIE ندقهاش ضنو ضرع ضب هک ظلم

 با یو ی رولوا صفان ناد نی روکذع

 تن توق نو هانا عرف هرزوا كنار هلا اد ندا صف لوا ۰ ۱

 | «تزفلاو ودصب یرشع ثلات ردنآتلالدهنتلوا یفیضهکدنک | 1

 لار بن زا
 یدودویبونو |"

 لکو

 ىراس ص1

 راشلا فتو ا
 ترم اودو
 لب ادو |
 شەلرەو لئ اد



)*( 
 1 اوا ردة سوار وب تولوا 3 انا تیک ك ضب

 ۱ "تلالد هنر رج "یهدایر هل دا | دوم. حورو مد, هکراقراج بن

 ٍ تلالد هلادنعا لتعم ضبت ی )اد و هتد ورب در اب ضب یمن بودا

 نيتك رحنرو كصی نما سنج ر داکد لیصفنانحی راکچ هد

 ۱ ایم هکر دنزولاد ج ضب .لوا ردمسف ییا بولوا ذوخ ام ۱

 4 7 تکرحننامز هلا سایه هلاتیو نس یغبدلوا عفاو كف

 1 ست كدب ندنتمح صاقناو طاسنا روصو هلوا یو اسم

 یسکع كلوا هکر دنزولآ یدر ضب ینا ردنا تلالد هلادتعأ

 یب ردنرولا رواج ضب .یلوا ردهدنروص حوا یخدوب بولوا

 ۱ یضبباش هدن وابصالنم هلو | یضینییس كج هلک كنبح اص نر

 | تناصالث» ردنزول|نیابعضبن یبسنان تاد لعو يک قوادنزو
 ۰ جراخ ضب ىلا ڪڪ قلوا هدننزو یضینرامدا رایتخا ی دین
 : سنج رردنامنه بوم کیو ن ناینا کرج نرو ا ولا

۱ 

 "وب بولواذوخ ًمندنفالتخ وا و ادوججومهدودنک كضرن سات

 ۱ ,یوابم »دنسازجا ودنک ضبن هکر دن وسم ضب یوا هلغلوا نیبسق ۱
 دنت ر لق,را جاقربابو ٠ هرکر هدنيلا قرار كم تزوموبرولوا

 نسخ بو واهس ون ندي رح نسزوآ هز 4# حاق 1
 ۱ تلالد هندی لاح

 ردینفتسه ندف رەت با وایتسکع كلوا فلت بن یسیتات ردنا 1
 | دوب بواواذوخأ» ندنماظتناربغو غاظتنا كضلن ریشاعسنحا

 [ فل تخم بیس ملفتم فلتخ ضب لوا هلو نیس
 9 یاسج قیفصلادنع نکل رد زا في رعتو دیقوید مظتنفربغ |

 ۱ :ناهن ید وب ی دنلوا ی طظ لیصدنو فی عن داوا لخاد ه دنتح

 : هن راتایو للوص هدر جو و یطس یا ییا کلا ۲

 ۱ ند وا راردبا نارعو قرت هدنرونموب حد ی بت تاکرم افادرا

 | نکا عج ندقهاش ضتنو ضیزعو لیوظ ضن ملا

 ۱ یواح كارو ڪذم ی رالوادمو,بایسا تولوا از نادنر ره ٣

 نود e یمن یا ا دوا

19 PEEL E 3 ۱ نود هه 

 یهو

 1 | لدتعءو رع ص 9

Cv. 
 اھ

۵ 



)6۸۹( 

 تبت < ناز ثلاث ساجدا تلالد ةن تۇ طساوعم
 : انن دنا زآ هک ترش صلوا رذمسف حوا شدوا هلغلوا ذوخأم ا

 اا ردا تاالد هنحایتحا تدش هدرا ءاوه كلف بودیا مان نکرخ

 ت ڪک رح عل تولوا یی ودضثلوا هک یطا صب یسنان
 "ففضو هنج احا تلق اوه لدق ودنا مانع هدلب /وط تم

 [ برا دانیم ها Hugs زادیا تالد نوه 0

 ِ "هاوهحاتحا بوت ماقاهیواس تدعم نح ا الد تم تک را

 اتارا ماوق بار سنج ردناتاالد هنشاوا لا تلا طسوتم ید هلدزاب

 | Wap لوا ردمس حوا یدوب هلغلوا دوخ ام ن دص |

 هدقورع ىت هیاعص ی هلوا نم هدف لقص لب حوا قفزاب

 | كلانا نب تولک تبالنص ناوە فش "دیش ریت ورا دوج وما

 "تولوا لا خا كالوا هکر دنیا نضج ینا دنا تلالد هتنسوم |
 ؛ ندینعنط تبطرم و والم هب یو هیدعا نکا راکشآ یتالد هتي وطر ۱

 لات رّولوا لصاح ید ن دو ءافتنسا یک لاوصح

 هدنن تو تشو كيدن هلخلوا هدنزلتدب نللو بلص" هک دل دنه

 اخند نکس دابن نسما نسج ردا فال د هنلاهتغآلاحا

 كب رض یکا.هکر درتاوثم صبت لّوا ردمسق ج وا ید وب هلل وا

 ضس هدنراتسام كع غیب | هکر دت واتم ضن یا ندیاتلالد

 دنا تاالاد هدناونح توف تدش تولوانوروآ لخت وکسنابز

 دتسلجپ سداسشذج زالوا لصعت حانة وا لادنعم لات قلا

 اکیا لوو لع ردمسف حوا دوب هلغاوا دخ اف ا

 | بنوا مسخ هلغلوایوتم جور هلبا ناعررمطنانلوا رعد نیما

 | تروص 3 هنلوا سع تب وطر هدا ز ندیعبط رادقم هکر اد یی

 جد لاح صن -یسبناث ندا تلالد هننزفوو تر کش كحتور |

 هقیسسام تلف ثوناوا سح ندضبن فروج هلدلّوا ید كلوا
 !عباسننج  ردراکشآیراتاالد هل طعو هلغلوا بشم نصبت شاو |



(4۸۸) 

 وا و دسر رتا نت نولواذوخ أم NEPEN سانجا بلطم

 1 باونلوا سح,هدقلن وززا نب .«دلوطیسا رج هلفلوا لی وط ضیا ضب هرمشع

 ا |سکع كلوا هلغلزا ریصق ضب ئسان زا پاکت و

 تنه ودلوآ س > کان هدعلنوزواندلوآیش اونا هد د ردرص,هنو

 !یاکهدررمط فا ازطااب و ترازح-تاقایو توق فعضاب یس د

 ۱ «دنرانب ریصقو لیوط نیروکذم هکر دل د تم بت لا 8 دناوعاب|

 ۱ كنور ترارح بولوا ییزللنعم كابرا لاح هل غوا طسوتم
 باس لمانا هکر دضدرع ضب: بار ردنا ثلالد هنلادنتعا |
 ۱ ایر وا كنمرابترد ضینکر ذلکد هردو ناتوط ضرع لج ۱

 ۰ ET قمراترب هاه:زط یکی رایکحز ء هزامر رونلوا ص ۱

 ج تضر ضب ردلکد لیضفت جات یجب هیلوا مولعمراتقدوب
 | ةدشكت ال ابو ن دلم هلقسا تانهیلاع تعط هلیسلاوا شوب لر راد

 ۱ ك ب وطر هدد وج ولاحد ب ول واندلوآ تصامتب ؛وظرنندنتءالم ۱

 | كضنرع هلس 1 وا قرص نصب :..یینمماخ ردا تلالذ هنن وا هداز

tk |۱ زمانه یسداس ردنا تلالد هتبوطر تاق تواوا لب  

 ۱ هپ دن لاح لادتعا هدن- سوو تیوط هللا قیضلاوصر لا تیپ

 ور هغ ناو لاسکوب نعد قهاش ضبت .یعناس زدبا یاد 1
 ناب ردنآ تلالد هنر ارح *هدابیز  تیداوا سج هدوراتقو

 تلخ تولوا اقمو دض كقهاش .هلغلوا قال ن یی نم )

 1 چو قهاش هکر ذلدتعم ضب یچسات ندا ۳۹ هث زارح

 نسح ردلاد هنلادتعا لای رلتلال دو بس كز وک دم هلغلوا هدنرادب ۱

 TEY تولواذوخ ًامندنیفیک کرج ققق ااا |

0 

 سامسا

 هوم

iسد ده  

 !ندیرد هکر رروآ هدیر اه هتنراج وا قمرا مس ول وا ئ ودب لوا

 هلا لدنعم جر قو رور سو بّرشو لکا رراو هننورد ك هزکصا

 ر درر توف دار ید یزلدم لغو ندنتوق لاک تنناویخ توق 1

 هنفعض تا هاوپح توق هلدلوا ا نالوا هکر ده صر لاتا 3

 ۱ ,كنەياو ورح -توق زا طس وت هبا مشن هلغلوا لدعم قلاع ردنا تلالد
 ۱ | د م م س تی Sn a E ت

۳۹ 



(avy 

 كلاب رعلعن هلبا نبع نوگسونون خف که بلوا نخ رار دلتا[
 نمی دلب نب كارش نکل ېک شوپاپ ندناوبح راسو منغو لجج دلج

 مسا كنهنسا ی راک دابا لامعتساو طبر هلا ی همش هنس هک كلعت ۱

 رولوا ع قالطا هلنهزاب نه نال وا رس ها وداما ز دبع وضوم

 || .یییدلوا عو ندب رع مالک ایتلعنو ةهبادلا تلعنا ارز

 .ندنیمدق دلج تبالص لاک هکهیلواربتسیخدوب ر در رح هدناربتعم بتک
 |یراسج برعلانیب لث نیلعن كيلع ناک هلعان تناف یرطا باک

 ,هسیل هن رزوا یرب یرب یل يکيا یرببعق نیل ارظن هنفندلوا
 ااا ندطاعیجد كعد نبلغ هلعن تفحوب یتبم هنقالطا

 | نح هضېتر رهو روناوا قال عطا هنس هعض و تکخرچ هدل وم

 .ندنوکسیکیاو تکرحیراهکر دقم هدلعرب کر حب كران ودر كبر ق
۱ 

 .درحه«نانلواربعت ناب ریش هک هیلوا قخ رواوادمال ندنوکسرت هدنزاشب

 ردظبح نل عیج كلان سنا دوجو ب ویا وا صوصخحم هکلب زرمط

 هدتسسدرس .دیزا ندهز اس لاح یراضب عشت ندکاب یار اظا نکا |

 | لاک دم ونو بط .هدنرانانن مرا نامز ناخ قطصمنادعاس نابشا |

 لی دنفا دجا یرص مروط ناک: ودنس دوخندیااع دا ترا مغو تفاذ>
 یدبا شالوا رم هاشمی دنا صن ضیا ندنفرط جیا قاکسو د

 اضرعوالوط لوا سنج ردنوا ضب لاح سانا هکه یوا ا
 ات

 | ننی نباتا ندنرکرم ی هو وا
 نیداضتم تک حیکبارب اغ هر خا ایهدحا هلغاو بکر م نادلبم هنن کرم

 | سودرفو ناکف تاج ىح ردي هتغیداوا رهاطو تب رف هدلح|

 ا ۱ هليا جم نوا دعو هنسانعم كا تک حرمط * ضغ* رولوا زاکشآ

 | طاغ ند ضن هلا هدح زوم ءا نوکتسو نون غخهدیرع ردل,عتسم |

 یانسدووا ید ندینج بارم دو ایک ا
 113 نت رح كفو رع اقلطم «دتفا مېن دارطنسا ردراکشآ یسییکرت|

ویا | ناب رش ضبانو بعشنم ندبلق ین اویج حور هیعوا هدابطاحالطصاو |
 

 ی || ندنضابناو طاسبا هبا می درو تالضف جارخا كنب رهط |
 یب رعا و ب ام

 نلعو تکرح



 رل

۱ 

 کر ؛,فصوو زما هعرص ندیردصم ناسا تس انعم |

 تا

 لو RET TE Ns يبقا

 1 یتیدلوالصاو دی زا ندزرناس هننناج ممهو رخ باعا مر کو" ۱
 - مدیج ام لاو د ذج هکر دغاشنوطاخ زدررقعرما ۱

 نکیاو رای «ناازص تلاهخنامز ناجر هجزهیلعدیش زا نور اه |

 هرکی شبا ناب و درس یناشف ترم فیرش تیدحوب هعفدزب |
 نذمارکب احا یرلترب طح نو هيلع ین هللا للصمرکالوسر بانج |
 توله ری زیا هکراشهزوب هلن تداعس هې .هیلا یضر ری زا |

 لا | بولواهدشع ءازا قژر اف کک تاوب

 اخ هوار دبا فرصو جرخ هرزوااسماو لح تودیا لیلقت نیس هعفن |
 لوقعم هجو یراع ندف امسا هد هنسکرو ردنالیلقت نفر كلا هد قحا

/ 

 ۱ . نعقلطم بهاو ترضص هنهش الب هسنار دنا رشک نس هفت هرزوا

 مارکلایاشم جش ىدقا و ماما هيلع هنارفف لاش ها بص هيلا اشم

(SAD: 

 هد یو سس  nsرز
 وک memes 5 امسا ءا. ی

 | تاکم تنج

 آبان میم

 © عباد لازتا.هروکاتلرافرمصو قافنا یراهرر هنداسءع

ف راشهروی مالک خود مالّسلاو ردنا رکن ییفزر كنا هد هیما
 ها

 .قدونوتز درع جوان وا هنسک نالوا موم ااو لاعت هللا ۱

 محرج هنتشوآ كتیرپ ةلبا ةلماکتراهظ هدتينلا مو توتلواذخا |

 هک دزویپ تیاور "ندمالعلا كلنا هللا هجر هلع احر شب مچسلا

se ۳ و N 

 ۳ هل اس راغابا كتان وخ ۳ ۳ دیدن * شعار لا مالخ

 . طلع نددنب نچ دی هدسراو غیا كفورع»+صنجم

 ح وا رج هلدتب لمار لرد راطبب لباب نوکسو اب ۰ دیر ولو

 : قم هلغاب یی ور ارا نام 5 اا ا قاتا ۴

 . هلو" هلی

 هل سما ناجا نیت ین * رادیلهدافآ یکعد یاب لحن

 1 .كلعنهدی رع روهسل وهام لغ ها ذو رەھ ین نانلوالامعتسا

 اخ !ظ نوکسو مالو غتهدیسسراف بلوا ظا ند نيان یس 4تا



۴ 

  pee aDات

(4A) 
 توس جیم سس

 رگ هل 4

 | هعوفو عیش دک رس ید رعف هدنر و دروب یدلوا لصاو

 هدرءدزن هدندورو هرک دن ندر انج هکر درون م دلناتیاکح

 | یدبالکد دوح و هنسل ادعام ندنورخدم نوعا دبع فزاصصم ||

  تسدیهم هلنالاسزا ه کی اذح ییسهلج یادصم دوح ولانم دولا

 | قیدص هلبا یلط هخارا د قرب نوما هرم زور فرانصم قیدلاق

 | هسیکوبشا هرکص تدمزارب ندللاسرامدآ هللا دبع حشلاز رخآ
 جازا .ثوچملادمب یحدهلادبع محشلا بوزوپ یدلیار ,مظ |

 بوروب حارسخا نوعا مهحوزلوکسم مردزو الوا هد قالوا
 كرب در دبا تیافک باغ ڪر دق «رفراصممهر :زوب رج وا ندنیقار

 اربخو ردرلشهروس تاکح یدقاو ماماوندرابدروس يوو یتا

 هته ابن او شوك ك نوءأم ثرضح ىزا هنامز هفیاخربعلا بچ وم

 | ب یدقا و ماما مرکم فيلخ مرکالادّعلا لولح لبق هدقدلوا هدیسر
Eراتشفتسالادعد ندارحام هدنراذک هدنرلیو توعد هش رار  

 ناسحاو ماعنا هراتبد هنسح هکس ددع كيبرشبکبآهنبراباینج |[
  هظاط "هدیسرهدناربنه بتک دوب رک ذی شل یشلا راش مزو

 ا ةةاضم یدقاو ماما هیلع هللا هجر هیلاراشم هکر دشلوارقف |

 .تفصن نوفأم هفیلخ ترضح هلبس هرفو نوید یالتناو هیلاما

 | باوج هدنروصوب هی هضبرع یالاب هدلافطرع دقت هنیاکر نوع[
  ند هد دنسب قالخاو هدیج لاضخ هدزکب اح راشهروبس ر رخت ۰

 ]۱۳با

 | عام هیهدافا یی مات د زکابح بودیااضتقاراثاو اطعا ینالوا ||

 | کیا كنيد رادقم نککینلباهافا اخه یلع هاب ردییر یب یت هلو |
 .هسب ازای تفیا یزرکتید "هبترم موقرم علبمرکا كدلبا لازا تاق ||
 | هدروط نکتدداواروطفم هسنا هرژوا دارم زکاو دیا مول یوکسشن |

 هنازخكنبرلترضحقلطم بهاوو قحبانج ارز نکیدیادی طسب ||
 ی یاب و

 ۳ هنن هنس کح دکندلوا نروص# هل ونس تار یدباششلوا

 هژرج هبالب صاعسا و ددع كب هبیدفاو ماما ھور قيفعلاو

e خب 

 | هدرکرادتفاو كل# تسدزک اه هلفلواذادادخ و دارردام اینو اعم | 1

 ماما ۵9۵ ر حد

 ررعو یدواو

 واخ

۳۳۹ 
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 سا "هرعنرپ هدرک اغ تک هدقدلوا تیجرد تاتشد هکردراولا

 | زض نالوانتملیح هلهلوا ناسحاو تمر هام كراس رهش شيلا

 هد رو مظورو دص هیچ طر ندینادع ضنا رت و شت هاکواوا
 همارم "هدافا ید هدحارب ندنراسدو تنکم باعصا نغامز ادامعا |

 | رکید قند و فی ار هدر تنحم عارصم نکل مدنا شمل با مارخ

 مالک مهعیفش هحوز هلغاوا دندو نی رفدیفسدیعماکته یاادضما

 اما دنا لمحو ربص هنحو دیادشرز هوا لاحهنهله بودیاراغا
 | هدک لک فن رش دیعنرات رو هلوا اج هلاح مرکحنوج از غز دال وا

 نوکانوک فسا رّرردنا رز خرعهوریس یافطا ارانلوا ءدریراوجا
 ءرالنا لبا سالب و هنن مک هراپراپ زلهراپ زکح مپ هدفدلوانب ره لا

 ۱ كناببصیراب ردکر کراهتسندنا ظن هلرب دولآتّرسح+ دنر وص ۵
 ید دن هنک رادت علم كح هديا تناك هش رادو کو دف کر

 : بواوارکید ع اد خدو ٭ هرو مح س لد دک دد یراتلوا ةسنلوا ||
 |رادقهر هلا هور و لصو» RAS هرشط هلا لالمو نج لام تص

 هزاطا هرکد نربهب لیعساه ترضح مقدص ود هلي زو لاسر! ئ اد رخ

 ۱ لوکسم مد, كېن هدننورد خر سکر اروم تءاسنار د مدلبا

 مشلا مرخآ قیدص هدنآ مکیدلبا ضبقو ذخا اشمزویپ لاسرا ۱
 هدبع او اصن ندرعف ید رالنا بودآ رومط هقرورب ندآهللادبغ

 : منام تفادنصو ت ت وخآ ت ت رع رلشاپا تاط ایم ك هدا تنافک

 هنس دا | نیفسپک نالکن دهینارهم كفاراشا لم لا دعب تواوا

 | ندیاوج هغوتاخنکل مدلبا لاصیاو عاجرا هلبامالسمیهفتو میلسن
 || مرم لاک «دلوخ د ههزحنامز دب .مدم هروکت دم زارب نهه رگ
 رازآ و اوت ؛دلقن ةيلافبحاص یرحام ىلع ییارخام هلیا باجخو

 روط ودكم کب ۱ تاخا اره هنو حاو تګ طظرش ن کا لوما

 |ەدوس ازورسمو اونم تداغب ندنش اباسو نیست یزه برگر

  دوهعم ڪک هدفدناوا فداصت هبییاهقددص هدج ورخ ۱

 5 ما

 1 لاسراهزکب انج هسې کوب ردا ارب ی قرهرویبمسن تس درد

ww7م  

 شعلوا



(tar) 

 | یاسخدسدیس ۳ بواوا كعا ناشن نودا عضو هطقن هلا دسار

 یه ,نیمتکن ای رار مالعا اے ردلیهتسم هنیعإهدنس يل صا

 اتو : سفنلا ف هر وم ۸هیطا يلع ةلمسم ٠ زیعنم ملک نیو

 هتک هیلع ءانب راشهز ویب برج هلبا اظ ہہ ناکوا اضبق را نما
 یملوا روم هدفت يخد زیمآ تاک. مالک یک ینیدلوا تباث هدضرا [

 ھه سکت و انالواهلفسو قالا ینعب سسخو نود * نکن ه ردشلوا هبشهجنو
 ۱ r ندسک هلا ین تادا هدیسراف . ردلمتیسع نسوز

 :a هليا لاذ نوکسو ار غیب رع بولو طاغ ندسکاعا

 !سک ان هلخلوانساذعم مداسک هللا: نیسنوکسو هی رغ فاک خف

 pp هد کرا ناسا اما زدراکشآ ج هل وا هنساتعم لکد

 تلالد لیګ هنتسانعم راما فرمص هب هد عرش فراصم قلم

 اونور دارطتسا ردم وا ناسهدنلب .ذ محک" لی ییدلیا

 ۱ و هدنیفرط بواوا ینههو درم ناوح یطیقنو دضو راکعمطو |
 | بعک و قاط محو یر هصق دج قن و لالد ن لیفطو ربج نی
 تب رددلقح و داز> ره دزشوک یراهمقنم هکمار لآ و ماو ر

 ٍِ هوراف خک هساوا كلام كل. درم هدناهح #

 ۱ * رب ر نیس ودنک رللانیلام همه و روک ندداذف *

 "هصحری ذصق | هال لجال غزا لالما ثرو» یرالاوحا بانطا كن هذاظو
 یدقارماما اا رخ فن اعن ها هدفرا یدقاولا مامالاب ر وهشلا دم هللا دعوا |

 )اج هژص هر هل وا یواح نهج لا اود ی« هص حر هضف تابا

۱ 

r و 1 

 (ینبملنم ۵ رعد هنا نسدق یناحرش یزو نا یدلوانانج انسا

 ,«دنروصوب ندب اک مان بهذل.ج ورم هدقبا ص یکیدلیا عج یواح

 تاذزبو ربقف هکر اش روت یدقاو ماها ترڪ هکر دا زیر ولقن ۱

 قیصر نبفش قیفزچو ها دبع میش الثمرکید صفه رو یمشاهر 0

 هدحردر رع دادوو تب و انا هرآ امهدحاو رع داتا و ق افتاب ولوآ ا
 لاتر كيا هدنش هام حنا و سەن نی وآ او کح هکیدیا هدیسرزا

 ا2 دیدشذَساصء هجر درب هل لرا>ناضیفرب ناضمر هدرادم ت ور 1



 ی يفق

 * لمن

 #٭یار ابيل

 *تاکن#

 | نالوا لصاو هلب ندنفرط جا كراقلب واو روهظ نادنلا ةق كا

 یرا ڪک نالا لامعا ندهفوکش عاونا هدرا مسومو و نددغاک |

 دنسهدهع ین راتیاسج كنا زا ءافرش * یار دا تيقن بی ادم هدنآ

 ۱ ردلمعتسم ماللاو فلا الب هنسانعم ماظع تاو د یراتشر نالآ

)4۸6( 

 ۱ د یك هدر تاع ابا لاما تتح کیلو یخ قدس وَ

aEقا نالوا رر عد روئلوا را  

 ع رر کا روئلوا قالطاهدنعوفو ع ر هدنلصافم كناسنا لجر سر

 ۱ عقاو هدناسنالصانمرکاو اسألا عمخو هسیا رولواعفاو هدرمط ظیلغ

 | بویلوا یرارف هدنر كرالح نالواررحو لصافم رووا
 قراش * لفن * رد رابط حر هناا زدنا لقت هرخآ ندامهدحا

 !ادعام ندفورعممسر هرر وا ینام كل اکده ةریکاو ندساع عمش نالوا

 طاغ ند لخت هلبا هجم ءاخ نوکعو تون مه هدیسراف یعسا كیابشا

 نی و / یررم هل هلا یس ع مسا لوا ن دناع زت ع تول وا

 ۱ ' طاع ند فارشالا یھ هلا مال و فلارومشلاوهانییع هدنرع

 سس... ! همالعترصحت نو |

 | موقلادهاش بیقتلاو هدسوماق كنيدابازورف نکآ رداد انی ادا

 E < _ رو ل مسج

 هلآ لع ندندازبا رسکلاب ةباقل هیلع بقندقو مهفب رعو یهنیعضو
 [ كعد فارشالا لع تفت هر ۆك ناروي هلال وا مپ

 دهاش یریشن هرزوا قاذم یدانازوربف كةن ظفل زولوا ےک

 هش رلاتعم ادخ دک ی یعلافشرعو لیفک و نناضو مود «اشدان 4

 یرال بفکو موفشر هرزوا یرسقتیرهو>ج حان تحاصو
 رولوا كم دزدنسک یح اص ناشولء یارشاو رو

 استا ةى راب انح ۳۹ لاو مالسلا لصفاهبلع هن ون ترصضح فرط

 تاک * ردنعاوآ قالطا نیش هنفندلوارادن دن یرلناشولع كرلنلوا

 م قزهلوا ج تنهتکنندا هدافا مانعم ۳ قد E ةا

 ۱ ردطلع ند تاک هلا نون اوا بولوا ایا هلا نوت

eزا رز یعل و ززو ییا عضوام ی یا نکن نکا  

 حج



 مار ؟یالعن کل فورعمیییدل وا هنسک جاقرندلاجر ها نتوقف × فن

 هيلع ءانب رانبمروس ما تل خدا وا قالطا هجر او هنو ا ند جوا هدب رع ۱
 ان هب رع اک ف یجدتراق تولوا رخ كد نوا ن

| 

ENT TN,ا تالمالدبنیب یریدقتهنلوامقا و لب  

2 
 فرح هلن ےس هل رد نک هدنروضوپ ردرکذت رج رکذ ج واما

 هلیعضو لد هنشاب وراخوب یکانروس * ر و ۵ ندې زاوج قالا

)+۸۱( 

 رم .,«یجدول رولوابجوم هنکلیت مدع كرانید هلخاوا ارادا

 1 نر !دصت یانعمییلات ردا وح لروکد عربغ یکی دلیا |

 هدییذکناضب لب وچ مناد و زالوا دیعبندهلوا كاردتسا

 | اما هدک دزن تان من مب هاسکرت Ni هوا شو مار هیجد ی یرالابعتسا

 زولوا بید هلب :اییاوج لب او قیدصتهلر !ییاوجمن .دکنیدردراو

 ساب ارعْلا كنىداا ر روربف سوءاق بخاضاما رواوا ناتک هلبآ

 FERE هبالبو همان چ ندنلوف لاجرلانم :ربژعلانودامو چاک
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 نو سوافممکو نون دسراخ یا كفر ەم ول تاآ ی راک دبی

RE 1روبش هلیااب مضو دد تنو نیش ځه دیبز ع  

ha O EOS E Er 

Ce Ta بس 

 عج یرکشلورهاپس هفاک نوعا ساوصو هیراح# ماعریفن * ريدا

 هنوامهرذس كرکشلو ها ټساموچ هد سر اف یروشم عما كەم ۲۱
1f iF 

 ۱ هلا نو | خەن انعمىچاشز ها وا نانساوا رادنصا نوعا ی رلتع کا

 | ماعوررید هادنسکناقح وزب ۱ ندتعاج ناعحهرش .بوکرا ریغن

 | یخ چ هلوا ج اتحش هدیعب هجو هدیر وصول مولعم ییدلو) لب اقم صاخب ۱

 || تلع یاس داکترهش ید لی دمر مع لو ط *:نمدرقن «ردراکشا

 هل ۱ اف رکو نون هدب رپ ءاور زدع الم یملوا طالع ندد همان رم,

 ند شرقت ها فاق نوکسوارو نون زسک هدنب رع وا تا هدر 0

 EF ردن : هدلتر ونصی ددل وا لمعتسم هد کر تانا ا

 س س ےس بسا و مم سس اي د سج

aدقرف و عن یانم» یل دصدیانعمم «!یلوا ردراویرابآر جوا هد رعت  

 رب دعنهدندآءدعا کتیبه یقین سام کل ردیفاب هوا ۱

 فی

 چ رفد ۳1

 سرد ضد رعد

 ۱ وا ل التم ید عسا هاکس همر کو دن دیس راف  ندهنساشعم قنا |



 * رطا *

 هد €

 ا یهجو تاسف ¥

 |ئیرخا ساده یسیع+ هک اناا دانەران روشلا اوهام ل ھ

 ۱ "یوعرمیما رادطلغ ندرطان هلا نون دم نیرعع كن یر وطان لا

 هاو صبصبنو ناب هنله ابو لها هند زۇما هد ردا نابسلو

 یاینعم هلا مجن یانجم كرب صوت نکل فور دق ید وا ی ۱

 دن عادی معن سلوا مفاو من هدر فدا الم دولوا 3

 ۲ رولو عید اف دیری هسلوا.عهاو لب اانا ااف دیزسیلآ

۱ (4۸) 

ETبج اص زكا و كیھچم كنتنارصنو  rSںورف  

 ( مديد اض ةا رص نلاو هرکص ندناسو درس یزو نزم «لوقئدابا,

 0 البلا شاما یرمشعت دمالعو ندارید راصفاو ینارضن لاو

 .هنناربصنو نارضنو هناربصت ٠ :ارماو نار صا لج ر هل قم مان

 اا ن م لایق ردراشمروب فرود یراصن موقو |

 | یا كص ندا a باوا بودیاتعد> هدنس رشط

 ا ا ا صیصخت هتسعکی باوث ا هدهاجت ل ةنادمب ةيکرت نالا

1 

 فرح هل نتشف * رهت هزدحالاطصا هدنقح اهنسک لوذبف یمابتلاو

 ' قیدصد س هدنسزاف یا وا هدسو هلبصت یرلورف م دع بیت

O AE Iهنباتع» توا هدیکرت ناسل یرآ  
 ۱ هد دصم یهلسج نالوا ہدنلبقام ےن هک هیلواربتسا ردرو شەت ءالد

 نیساوفتیا فرح یریدقت نکا نوسلوا نام توسل وا تونم رولوا

 ۱ ااف دنر سیليعت 3 ا هدنناوح ماه شنل دیناو بولوآ ۳۹

 | رک ند لج هنچوم یفن الا راسذوا عفاو ییپاما رولوا هدنریدعت
 وولوا طاواس قم تادا هلبا ماه عتسا فزد ةدیر دهن :تولوآ عقاو

 الع

 ۲ تفلا ۱ :هتبا زولوآ غفاو هدب عاما كار هلج ئ واح یدیفن ی بر کا

 ۴ بونلوا تالا ینا قن هلا ییطاهسا كالوا | بخاصم هم اما

 ن هنط وس را هفت فر نکن هزروایتلدنلوا ناب

 ١ از اتید:تال#ال دز سیل الم ردراکشام و ندر وصوب یرانعهریغت
۱1 

 ۳ ارات yı Rm یری دفن ا و ۳



۹" ٩" 
 ات

 ۱ یکیا هاا یعسا كندف و رعط تآآ کیدلنا لایعتسا هل ۳۳۷ ۱

 هات فو نیشنوکسو هذورعم یاو نوت رک بکر ع ندءزچ |
 هلبا ار عفو نیش نوکسوم+ کدر ع تولوا طاغ ندرت

 .هنسانعم یتکید راروناج ولر هز شد یلوا ءزج كزشون زاید طرشم |
 ردر؛وم هدایز ندرلنکید لوا هزاب نهآ وب عر زدلیضفت تادارتو

 ۱ نایبفطعا و قاوا هدازو بوی وب# او وشد × ردنا هدافایکعداآ
 ازرلمعتسم ق رەوا موعصمنوالرخاو واو یرخا كلوا هلنایدضق
 لواو هک ارومظ ءاشن هلا نینهتفاریز ردطاخندامو ءاشن هدیزع

 'قالطا هغلوا هدانز لام ام هلا مد دمو نون خوه هیهنسن نالوا ادیب

ET۳ مه یّصعب * رص) رولوا راجن ی اتع هلا  

 |نلع نیما ل نالوا نکس توروو هدا ذا دوحو ندن) [عمسا

ِ 

 فو ءایو یلوا نتشنوکسواررمسک و دی مچءاخ مط هدیسرافو وسع هلا

 روسات هد رع هک هیلواروئسم ژرید شد رکشخ هلبا هان نیش

 نادر درابهدنراک لدع«هدابطا بت ؟میجروصان هليا داص هنر نینانو

 هرم وهم تلع ما الا نیب لیرتوا نکدولد ردر کد د خاروس لضاخ ۱

 ندلاعر راس # ندا رتصن * ردنا خرا هداتتشسه] اسر مانیلکو

 تابق انموهدب دع صصق نوف دمهد رهشقآ ندنلوطانادالد اص و صوت ۱

۱ 
۱ 

۲ 
۱ ۳ 

 زولوا هلا ارو داص نوکسو نون خفی ۱
 .ضواو لا وجا

 یٍیز | وا یط هلو الث اطال ل صفت
 ی ا *

رد نمسا كنهرفر هامون رش ماش نارضتنەلا داصنوکسونو ۱
 | + ك

 هلا تبسن هارصتیرالبتسن لوا رارید یندهروصتو هرضاناآ

 | کیا بو. )وا قالطاهبنا ارت و ینارمصن هدداو ندا و لاخر

 س

 نیت هد ع هنهز رک تااحنکل ردنماغ ندزوسان نوملاوهام

 ۱ یرهبش یدنکشان درج لرم ی دوالطا ناور :نسر هلا ارد ءو رسک

 ۱ ردعناتش هلآ ار عفو نومى ىع كن هحاوخ نانلوا ورع هد دات

 ۱ قفیدنلوا تر دانم هربرت نبع هتفوقو مدع كسان نکا ردیراتسا زا

 | كامن نالوا درحم یبکسیخدلوا یاد یرلمچچ كننامدنو
 تست ۱ کچ

0 ِ_" / 2۳ 

 ل اعووشن#

 * رصا ٩

 ندلارصا *

 * یاسمن * |



 كروهسم یس نریم تایوح 1 دوح ع رداک دار 2 هدف وا ۳ دوم

 9 داماش 6

 .«ددرب«تباور نک زرد صج هلا بم ممخو دی دشتو هل «ءاخرسک | ۱

 لا هچچهءاخ ن وکو نون خفءدیبرع ردلحهتسم لز الو ۱ اراک ەن زلات ۳ ۱

 ۲ هليا :نوکسو هب فاکو نیش ف هدیسز اف تولوا طالع ندةوخ

 هلا هجج+لاد هنی رب لاد یپسه بولوا طاع ند رداشوژ لنا لاد

 ۱ یر یس رد د" هدرسر هدهبىط تاد نون بنک یفیدلرا زذاشو | i ن

 لب منو نیس نوکشو نشدم :,نورتسک هدمسزاذ يم تالورعم

 ۱ ردي اذ ا و قذع یزحا طش ن Ts ا

 ۱ ون زرد تیتجتبوزوم هر 2 2 د برخی

۷۸ 

 هدبقرع بولوا طاغ نددوخت هلنا همجءاشو نونمسهدیسراف یا

 ۱ : نلح هنر انمار صو هدب ره مالڪ اما ردهم یرسکی د كو” |

 4 ا هیت ادعام ندقلح" یعما كءص ومر هدماش* یاوو |

 مشلحو یکرزب و تعشخ و تمظعو رک« ةو # رد وا دزاو |

 1 لاتا هدیناوا صير درا الف یز کا *ر دانش *رارد یرکش

 نکو نیشدمو نون م هدشزاف یم“! كفورع.یشی دليا

 | ییدوجو كن ی سند عمو صح هر یندعمو سر اکنهرف

 اد شل ساق هثحورخ ندزاع :داحرب لاک هد هو

 دولوآیعانصو یئامو قدعم هززوایفدالوا نادبهدنا در فءبنک اما

 !,زبدلوپهرابهزاب r دالب ول« هشیح یسندعم وا

 درکذن بحاصیمقآ ایاز دیم وب د حرام هدرگرابد شوا

 ۳ ک اذن ناکا اشو هدنامغصا لاح هلق کاطنا دوادا

 نر ندا هکه دوج وم هخاخ راح نوبع هدناسا ۶ لاح هم رال و و

 شما زولوا دفعنءلهحرا قآهدنرزوا «دفدنانبةْییا لوا هر, وک هلبا

 ندمورف .حهددخ اعوا رانك یراکدانا قارحال ری سلع ام

 rma یش E هد # هس اتل * شعا ر.واوا یل اح هللا دیصت

 ور هد خاو م9 هات تاب عا قرجع تو + ۱ و اوب

 ۳ جد بم ی ا

 ی 0 ا

 2۳ تا



(sv ۷) 
 د ےہ س ,

 بو اوا طل ن در وک نان نون هنری مم کلم ندنچیکیاهب برف | ۱

 ,كنیبرع بیکز دولوا محک فاک یک ر م ناد ناز بهر هفتم | 1

 ارهاظی Pe کنم نوک نوک یو لئن یاقم

 مدقن : هبلا یاض» هدلهن ع تولوا روکا كنشرافا

 دابا ندەركصرۈك هلاواو نوکس و هیبرع فاک ےض ردشملوا
 ۳ هد هزار ر د كعا سنج مسا هلبا نون دم جد نانو: روال

 ا اللطصا هصاصتا هلوعملوا امالا, ندنرن يغ

۳ 

 ۸ اب نالوا لزا رخ برع ین> روید دنا هللا نون نوکس سو
 لرانافه د ۍرېک ۷/ق ا * ارد نطلان ه ذبن ضرالا تاسصا 1

 ار ۲ف ود س راف ی جس | كن ةف ورم تلا یر دابا لام عتسا

 ریدلغ هل اافد» هديب رع, بولزوا طلغ ند كج هلی رع فاک 0
 | دک یالطا هدالز | هج رکحا ہلا ےج نوکسو تون خش « لی

 8 هدااوو سس هدلو ۰ دیس راه تولوا ادب وه ی n هیاوا ا

 ا ع هللا 2۹ ایت ترضخ هدف تم تو بسا ۲

 ۱ رک ذمو هند ارم هد وا شن ی جو نو واسم / ۱
 سم مس س کک ا و هم هس ےن ر ا س چ ےس ا و مست رخ تی

 | تراخب ىر قیاق نان هيس انعم هبا # نران # هبا زا یوم

 اک ونو دم لاد هن لانهم زانو فیطلو ها هدیساه ربعیاشا ۱

 | قبقد هللا لاد خف هدیبرع :بولوا طلغ ند نران اپ ت رکا
 ردقورعم قالطا ةا ناني ءط۲ تو نان قۇةح#رۈك مانەر

 EE ع ررر تسمه هلدا لقفم د ین انهف نسل ینارچ * نت رواوا"

1 
 :لادو ۰ نده ت هدنشراف بواجب لد ك هللاا نوک و نون

 الاد هدلاو کیر هدلو ةلذلوأ نددادضا بین رع نکآ

 باس نادطلع یراصعا هداو هخالا بایرا صعب باهذ لع روژلوا"

 ٠ ليسا 2 E کک رول و لیا ها ا

 3 نراب

 7# ر روک مان #

 ۷ اب ۷ ۵ ۱

 | با نبع نوکسو لوا نون خف هدییرع یعسا كنابنویشوخو روهشم |

 هدن#

 * قنا »

 » لی »

 رڪ ٤جوا

 صد ) تاتو,



 # لیحزا 3

 * كیدرا #

 ان توت

 حطي وا ظغیلخو لئاز یز ےس ا ندئ الب ند نع ءام# تندران

 ۱ رظن هتبرامانلا نعل بارا یعساكنیوص مروا فورعم ناال وا

 بنک هدب یع تواوا طاع ندنادرا هلا لادو نوئدم هدبسراف ۲

 یک قر هلوا ییرعم كنهتکیم هرروا یغندلوا ر رحم هدنادرفم
 ۱ داد برح«دراکنهرفنکآ 6 شعار ونلوا قالطا جک بام

 نانلواشو هدعن بودیشک اهل رت وعضو هفر طریرلنابلوا ی |

 EAE ک اھ * هلکران*رردبا ربحا a ع ی هرزوا یغیدلوا,

 مارا مال دن دشت هنس انعم ول شاب شد ) اعزنحم ی سا ننهرومنم تا ۱

iw) 

 لوا شا ق مال توات ییا ایر هدنتروص قنالخ یزوج

 |یماخ مسا كفور سرب کز وج لیحرا ز کلا نکل ریش اما لعب

 شعاراردبا دخا نداب رد یور ه دله زحګ بولوا مولعمأن یتیم

 هاکا ندن راکروخ واادررو كب راو دورماو 1۱ تویلوا رای

 ررع هز .سراف دو و رعم دوا ردصوص# , يسا ۳ یس

AYیو طلع ند هلکراب ها فاک ف نانو س 11 3  

 د رع TES هلا هيس راو مچ یعدا كفورعم* یس هوای

 ۱ نی روا قیرغت ندودنه رببکزوجو مح دمو ربک هنیاو دف
 1 ةلبا درگ محو هر رج تروص ه نل نجاه دیس راف و یردب لیح را ۱
 الجاف ردءالم هوا لصا یجدیمدکیا رونلوا الا یوقم مس

 1 1 ۱ نره اط نیهللادبع یک نک رردبا تی + هد اما

 ۱ ناتسودنه رییک# لیج ران# هو عاهلاو ردبآ ناب ودردخاب |

 ۲۱ كرر یو ر دجا حج هنعیص و » یر نا ه2 نبه هد و دلو

4 

 یرلناس) ودنکی ظفل ملج هی هیسرات میجر سکو لقن ندا تغج

 باب رفظ هنعصفا ه دنا ول طم نت اہل هلغلوا ن دنا دع ردع اله

 ۳ هدیسراف و ردو هلا نبس که هدس رع اد] وم ۳

 E هکر سام لم اش ما 1 هنن دناوآ لامعتسا
 اشن آرسقرفودود رکجو بار نورد تدب رددوا قیطا تب ۱

 مدس ملج هتسیاو r ا
eeاین  SEنکس  

 سو: ,ارد
۲ 



(4 ۷۰( 

 ۱ شخاف هللا فوخنس شخاف رولوا كناوهو لد كنم كلذ یا

 ال ومأم هلغلوا هتساتنعم لعل لع كلءف ندکشحاف لعف 8

 ۱ لا تیشخو فوخایو هلا دنيو عنو ادم ادهن نس کر

 ی دجا ی صاف یهروکصدم ظاملا زولوا كعد نیس لوب تیاذغ ۱

 "تطالش هدنفلوممان نابعالا تابقو ناکلخ ننارکب با هاب جم 1

 ۱ |یسلیا تیس هب یل دهن ولنا ةلودلا نکریاهلودلا دضع ندهبولآ ۱

 | راشم هجر ارز زالوا جراخنده-ءف تام هلغلوا لو هطلع |
 یموکح قشمد ندنرلتلود فرط هکر دررح هلو هدبلا |
 | هدفا سوب هیلودلا دضع نالا رام نیک زوصتم وا تاثوا |
 یاش دالب هدنرلتلود هناس لاعت : هللا دم هک شما الاه |

 ات وک ندنکلغ لوایسد ت تون رضیاضت نان تم >اصرضع اإ

 8 وب هسیارولبروبتناعاو دادما نئارخ و لاومار ڪا مدلنا 3

 | هدالاب هو دلادضع هنباوج دا جارخا ندنرافرصت هدیرصت رگ
 [ کد ولوادارباهدنروصوب ییا باوجالوا شلیارب رحت یتالکررحب
 ناشف ندع اديس نامج مصف(ناهد حردالوا رر ناک

 ةلودلا دضع هلغلوا مام قفاومو لح بسا هدعب ت ولوا
 ۱ مهر دق یەت ها یلعا مالعا یالع اریز هیلبا یر هنیکفروصتموبا |
 | ترضح یبهررحم ظافلا قادم اتکا ندننارضح ماالارخا لا[

 !ینازانتت ةمالع هلجنآز اردتسن هنرابانخ ههجو لات هللا مرک لع
 ا ۱ سنج ی هروکدم تالک هدنرخآ كع سا > عيد نف هدلوامما 1

 1 ف بویهروب تاست هبهنسک هدنراقدر وی دارا لاشم هما ۱

 نیسح هناکب لضاف رک ی ار و مارا او و 1

 | موحرم هدا یر ڪڪ شاتو هدنزبناح لوط« موحرمیلج [
 | هنع هللایط ر ىلع اندبس مالک هدنرلغاژم مان مولع تاموضوم |
 یضاَم هرزوا یغیدنلوا نایودرسامدقم ردرلشلیا مازلا یغیدلوا ۲

 | طاوطو نیدلادیشر رناغم جد هرومج لاوقاو هناوق تناکلخ یا 3
۱ 1 

 ترضح یر دیس دنقلا یشلا یراقدف مس ادح 1
 صد م ج



 | جاقره هید كرو اکب هسارولا هراپ جاقرهقاب نوسلآینلثم تردا

(4۷4) 
 1 نوسلآرادقم لوا نا A) دوجوم دالا یراد دوش

 1 سم تحاصو ةو لائم یکیا كد دع ین دلاندنب میس بحاصو

«1 
۳-۳ 

 !لواف رج هدلوا طفل هنلوا سابق هنفورح تن الکوب هسنا شلاقهزاب

 ۲ .هیهدناذخجا ددعیکیا سشماخ یفرحو هاو لكنهصد عبار فرحوا

 رع شل!روپ رپ رع هليوپ هغی وا فراعتم یضوهطةن هدنوآ وا 1

 شکره هسلوا خد رادرهوج راترز تالکوب یردو لف یردو ق

 ۱ ۳۳ دایو حرس لامجالادحو ىلع هلخلوا رادتفالا ءدع هندنا روا

 ِ اص ددعرب تلا فزحو هنلادكبهد ینا فرو هلک ءدجرد

 ا + هلغلوا ره اط یساعخا كرو: قا كل اصن بولوا تراثا

 اف تدب فاذا ردرالنوب منم تاکیاویلا دپ هلع سدو ردشمعا وا"

 ۲ انا یارر رکید تر وص بف حدر 3 بدو ۳ حده ادح

 ۱ 1 ۳ ورع دبر دادعایناب

 :LR مس در
۰ ۳ 

 + سم دف ۳

 ِ مس سه در ۳

  ft 5س 2
 و رر سم ۲

 .دد ۳ 1 سم ۷

 هد ید قلنمو ۳و یصحعا نانلوا دارا اا تنم

 | هو یلاعت FE ملعلا ةنيدم باب هلغلوا ق وما
یرا ةرضح هیواعم با انج یسلاو مایه تاج ماش درا

 |هن

 ۱ !یدنلوا رادتا هد كربلا لجال اب ررد تالکیراق دروس لاسرا

 !یللعو كلو سج اف شحاو كالد كلد را صو راصف ِك ت

 ۱ الع راشمروم ررر ګ باوج هل وب فدو ناوم ترضح ادم اد
 دوم حس

 ا ماراصف فريو تزع از ce یدل ارور ھه ا 1 < یدنلوا

 | كفرشو ترع لوا ق ؛ كلذ راصق یاذلد و

 اس اچ

 وو
۳ 13 

۹ ۰ 

 رے بن ۱ 1 1



9 
 : ۳ زار کاب ھم یرلقدزوب تلا اطا نزع

 اا تولآ یو یم "ساک یرلمانن مداح مات اتش لکا ۱

 اهدنع دقت هراس اع رو ضخ ززل هلا رانا هناد رک ندیدم ۱ ۱

 ۱ بت او :ذد بودا زاغآ هباوح وترد راردبالاوتتن لافتا س |

 دن تبریز تویلوا اطالیلا وا عیجب تلزم 1

TEY :1 نا ده ن ا نط رايدر وب ثتناد بر هر ساک ۰  

 ۱ و یشبسراف رراوا نو بدع كنا یدلباروه,[

 ۱ او اش هدق دنلوا تل ردود یسرع .هکرونلؤا اا 1

 0 ۱ راراب هدة دنلوا فر ھی وب رد رازاب یسمزد ید یو 1

 یتبدلوا راران رازاب زا یزلمایم رعدنفا هلغاواراکشآ ینوا |

 : هه جد هلبارکید تروص لز فاوب سلنا مالک ےن وید مدلنا نم | ۱

 اردلطد رب هان وا العتحدقبحاص دارطتسا نیو زاد
 مس بودبا نازودهدناسلعیچچ ےھت متلکیو هج هب تی رخل

E4 garvenas: 7 

 د ی د وا

 تس یلامعتسا هفلاو هاو هیعداوب هطولعا یتدا لا 3

 ناستو نانس>حو لدررو و دراو ادر هد هيس راق نابزا 3

 ۱ مجاع) ىلع ید هد هر اش يلا روناوا قالطا كدرک: و اخوا

 روصو ضوصخ طلو راکردیساساو تک و وا ۱ ۱

 كاسح ملیح زد راکشآ یرلع دا ناتعا هد نک یھ بویلوا 1

 تن وطول جا | | ۲ ردلکد للاخ نددعل و نسال ناب, یزاغلا جارو الا لوس ۱

 ی رزیرالع یدنلوا راذتیا دبع غل وا هدینشانو هدیدان هطو1غا وب

enmهه  

 س
sane:۳06  

 اانا ۲خ درشت مذا شن وا یعاخجوا E ق

 أ يادرؤا ديكو رقاو دیک ك زوي شموآ و کون هدیک زو نوا 1

 | دد هرب نداوه هنر كانك حوا لوا نیما نعالالوا روتا
 ۳۳۹9 رک نوا هزادیم تولتر و ددع حوا هاب رود ادع یک ها و 1

 لاراب نکس نوآ اضر# هناوا عضو ززو حوا ناو ال تا ات |

 |اقخاو مضت ۳ هدرا درو نم ضش هوقماخ حوا ۲

 درو من هلا هدمکر ره ره رول نوا هک نلوا هدافاهدش رد ۱
ss sera rename mne 8 

 یو توت



 * هنوج* #

 ۴# و وبه ا

۷ a 

 ۰ راز

دز ly قلا تا تن |
 U i۱ ۱  

 یظفل ربلم ررحتهجوزب قلخایلاتاو هجو هلو ان وعساو هزلکناو ۱

 || زاومشمو سرو لرد ید شويلا یک ناف زاوا اتش نکآ ۱
 4 | ردیا نامعتسا یتسایقم مان تشرود تردا ودق ئارمان ۱

ems e ۱ناو مس دز تر قو  

4 0 

(ND 

 ررذنا ناتعتسا ظنا هخول یی نسنارفو "اناتساو وارا دبا لامعتسا

  GE rEرد ۳ او ۲

ae : EE یا لر iie 

 ا ین بو ان و هک يڪ : نالوا |

 میمرسک هدیسراف ردلمعتسه هبا خم خت هنتسانعم شک جاضصرعو ُ

 رکن ده بواوا الغ ند هويه هات نوکسو ۱

 ۶ یزاک دا هفاضا رادقمر رخ "نوا یفاطاق دم ود

 دو بواوا طلغ ندهیامت هلبا مه دام هدیسراف یعسا درو مه

 ۱ هلیسهفاضا تروغوباو نیلابوت تا ۰ زاب و نعورش را

 هره غف هدیسراف یا سا ی كةل و هر وهسه 'یظماخ وولدت # رام 1

 | بر SPE O تولوا فذح ندرانآ ا 1

 نافلا یدلبا یو لتمالا ق وا هاف هد را نم کا 1

iاال تر صح یسا شما وا رر نادر: رھ فا اخ  

 هیلاراشم هکر دیورع هارو یرهاراترومشم تتیماسلا هرس هللا سدق 1
 | ة6 نالوا هدنقوفام یه شدب مانالا ن ماع وو هیلع هللا هجرت[

 ِ نیتعتلا دعب لا بآ ییوایادغب ل۶ قیرط زر درج لب بچم اخ ف

 "رواواهاعب ونک هدقذنل را ةحها رپ

 اج نونلاف رخ چ

 ۱ .نادنیکتض بنت هنص الخ لدم کک مالطناسلاراع رار دانا

HIF ۳ ۳7دانا لاثم هد ندهن مش تاحالطصاد ی ۵  

 ۳ روت



 رر سايو تر وص راشلو ليم, نالو لیمیلا شعلا حب هجر درب |

 ا ون: هطقن یرکیدو هلام هطقت یرب هليا قسم طخ هذن اطیکیا

 هدداحم یرلکډ لبا بصب .تمالع لوا لایشلا بلمقهصک وا ا أ

 ناشدررب ید هرالح یکدلیا توان هجرذرب ندعامترا یراق دلا |

 | هد راکدلب :اهحاسمیرانینام نیت وقر .نیتمالعندلوالحم ەد مبراش ا

 روک ذم هدنرلیساج هفیلخ نومأم موحرم ندهیسابع یاهلخ هزوح ا

 راش ا لمن ەتە عر خیا لبم ی pti نییءتهلبازلتر اشا

 | شقلا هجردرهجو هب هجردشملزوب جو ژاوی هکر دنیا م ولوم | ۱ ۱
 رواوالبع حافیسهفاسم هجر درب هدضرا"هز ؟ردنشعل واتە 0 دا

 بودن اهح,اسبمو سابق هدنسا ره رم دن سويل طب نام دفنوا نیعن

 | بو دیا عضو تم الع هل ګره دنس ارګ رم دنر و زف هکر دی ورم هدن روصو

 سو 3
 اچ شر یو ی یک م

 ایم هندوجو هدرنکا كلا هل غم وب هدا ز را دغرب یدحاو قرط

 هرودعیج هج اسم هلی تره هش !اروب جواو دخاییها اطا.تحا

 "میم رالی لصاح لع هوا م هرک ع ومحو هرطد فصاو رطقو

 یالعناحتالالجال بولوا ههبش رومهنرراب انج هیلا رام هدقدلوا

 سراو لهاو رولوا ليم ینامورر مول داسا زکس هکر ردبا سابق 

 سصعو رولوا موبداتسازوو كسرفرهب هکر ثردیاس ایف هللا كنسرف ||

 نسحودجایدار و رکاشنب ی” ه نیدمح هللادنع وان دن تصع

 راعسیناملک لا ةه تام هئاطر هلباناوذ یرالاتمآو یس ومءانبا |
1 
 ید هیهجاسمو ساید هرزوا رج هجو دن سارک ۱

 دج نگار دروک ذمه دنفل وم مان نابعالا نایفو تن اکلخنا ناف
 لب ىلا شقلاهحردرب لوالاک یتد هدنس ای دمحرا هلع یوم ی 1

 نیس نالاییا هل هوا دوم یلوا ییغلوا باج لین ابو ۱

 ناو هقناط هک هیاوا هدشوب یدو ر دهرروا هر رک ترو ص لبه ۱

 دهد تی لپ یربیعت موبداتسا یرلک دلار ایتعا هو طخ شیرک, وب ی را هفاسم

 ,فالتخا هدنرادقع ۶ ارلردب لایعتسا هلبا یربصت نکس یی

 ]۰ کج, و قرف تضعبوشع وه كضیب دوو كضعب ردشعلوا 1
 تص بز رد سس اد روم —¬



 ليم جو لوا

 0 ار تر شولوآ یدن یانو یا سوز دود وا

e A 

 | لوانسهفاسم دعب هرخآ امه دحاكنادلب بو دیا نکر ناشنتكنسرب |

(fy 7 

 ۱ ۳ کچ ما هد هم ۳5 را
 شفتکنا ابتا نوا لضخ یو انسا هلل اق ید قات دکدلز و

 مس رکس قرق «دق دنلوا بر هنر ددع هلم للصا هیلع ءا

 تر هدالوا همسر دردنواو دی هحور یم«ییلا تّولوآ ای

 ةلبا م م ید ترد نوانالوا نیا صحت رکان د ةد هان مهس

 یدنفا یلعفحهملابحاصاما ر دیم دی نج هلو اندکی آشا ا
 «ذوسهذعبو هماهاهنماقم دالواالوا یملیصوم هرزوا یوف وحرم ح

 اد لح ےک تروصرواوا تاعاتاسح هللا هج وزا هنمجح* هدایزت

e ۹ 3ه 1 زا ۱ 3 او  

 ۳ یا هل یصوم تش تان نیا نیا خور هلم للصا ۱

۱ ۱ ۷ ۷ UE LE PIE. NI 

EEE: ۱ Spe 
1: Lae ۱ راھ ا ا ۳۹ 

 ,هدیننراف روهشم نر هت هریک نک هداز اک ٭ ارم

 هاروعش كنهرُف دلو جرم تدهداز رجم هل مت دمو رک

 اقوا یرفاتننو لابر ار مسرف تدئارپ م لی نددیقم
 : ریلم هليااب خوارو مالنوکسو میرسد هدانأب سم یم” اكلت

 راد ریل وا تع و برعغ ندرابلع هل دمو نیلوآ بازعا ور
+ 

  7 iنویلبا شرت هنامیحموآ بدست د ارب ندبه بای زا |

  OA|یلاع:هللاوردراشلیا نایب و دید لب هلا مم دمو یک ی ۳ ۰

 نمهخ*ایسآ یسهیمرش هحاسم رادقم تاليه هاف لالا دقیق |

 راتامورالوا ارظن هنبرللوق ییبراابقارغج لح ر دش وا رکذ هییذ
 زدن رادقم طایخ ع ارد هوطخرهن هک لبا هوطخ نس هفاسم كرا | .

 هلبایس هیعستلیموب هلسحم هوطخ تب بودیاهحاسم هءا عار لوا |
EG en 

 س

 رلءراشا



KRE 1 ۱ بورش ۱ 1 

 ۹ ۱ ها

(44) 

و ابن نانلوا نابپو لیصبفت یال یاب ج ودم هلی
 چرا ت

 | نف بای را یرکد رب اسلئاپم e او هیلو ع لثاسمو ض ورفورسک

 یس«رخالایداجنزووا زوب كيبلبا ده ند هبف نام اس تونا وا افتکا

 a 2 یت ج ر

ارض هر ن ندک دتا تبصو وید |
 ید ينهنجوز بولوا توف: 

 باوخآ ولوا نمف اخوا ه «دیراس گورغ هلا رر ون میر [
 | او کر 6,پسردردنواو هډنه سرکس ندیم ترد شفا 0

 ند هیاعیرش رنک ییسعن رولبرو هبه دخو بنی ر مهس شیدو

 یموآ نآ لقت ردراکشا ښیدلوا تل ارظن هب هلم میدکلو هناقن 1

 ر دعنف هر یسلا ليف نال دیض ولا تعج ہت اوا هنا بص لني لجوا

 ةتسیصولا باب ف ى موال طی م هلم هیلع دازب ءنالایصناأ

 یم هلم ا ةيانملا ىاباصولا بات کجنم ثلثا نم

 ۷ یاب نم

 ورد تر

WE NS. YHH. i TAIنا یا را  

 5 د ا کا

 N زا نالا ببصن لیمو صح ب دنا ۱

 Vk ۵ ا ق

 شیت شد لی ملا فن اهنافس سانلا هاو و ضیا !ولعن سو

 ١ ا ا هلا کرب نکل زدن لب اد كہبلا راشم |

  Eی  eا  eلاد  a ۳وجر ۱

۵ صد یبکح ىس هصخ لوخوار هورعولغوا كنو اغوا
 ۱ ترتر 

 | هکرت هسانا كوت ی هګ دخو شر یرارف هلبا شب ورکب یزالغواو

 !صصح هلیصوم تنی تی , نیا نبا .هجورب لسا

 یاونف یک

 ىوتفلا ةع |



 )ا

 یدلبا روم لن صفت رارواوا ب و کهن هب چورو هچبر جوز هلا

 تسو ماو با ردهنسک لا هرو نالا پو هلا جا

 یوا ردیبم هلسصا یکیا یس دنامرج بخو هجوزو جوزو ناو
 :كنهطساو صخملوا هلا یطاسو ص عشر یاسنا هه هک نره

 هی هکر مي عیج ما ارر رد اتمتسم مادالوا ندهدصاقو نکل ییکنیدلوا

 دلو یدوج و نکیا هطساو هنیدالوا ما نراس رداکد مقصتسم
 تالصفمبنکینایولیلدو ررولوا ثراو همآ کتب د رازالوا بوج

 برفا لوا ردا بح یدبعبا نالوا, پرفا هر هتيم هللا یرایبتعا

 VES ER .قیفص رد, واسم هلوااو هلوا دعبا هطناواب

 اد دیار باعصا یک یتیدلوا یراج هدناص بعت 9 ییا

 هلا ما هب وا" هدح اب رولوا هدرا -گینیدلوا رم ثرا بیس

 هدجرت ار دراکنآيیيدلوا بابا هطساو ما ادهعم رول وا هو

 | پوک ن الانا هلبا يا دوحنو الم ر واوا بو ببینم هدیدو> و"

 | برقالاف برفالا ینان:لصا .هیلا عج ازلف ردشعل وا قیتح هد نف |

 ج
 ات ۱ عرفاو و عورفنکی عبو ب فصن :یراب-لیص زد 5

 مولعم خوب رولوا شا وا عج لصا یکیا هدنبجت * هسیارواوا ملا ما 1

 اونا

 هرخآ اسهدحا بولوا لاحا یکیا ید ندنفرط بوو لامتحاا

 هدارابشاپ لاک دم ور ناک همالع ربهاشم يرللاثع لصًممو لقسم
 راندا دارضینلیصت دعا وا نا هدنخرش ضئارف یوی

 يلع ین هل لص هللا لوسر ل و رنوسروج سا تعجار ھ :هموفر * حرشز

 لو

 ,هلادبع ترضح ندمارک ٌهباعص هلجا نکل زمهدیابج لب ا ۱

 . ] هلا نامرح بیخ هچرکاروک ذم عنم دود ولا هر هنعیضر دوعس» نب

 | یخدوب ردرلشمرویب ردیا بجح هلبا ناصقن پججر نکا نباح

 | نامزخ بجای بویلوا خون لب هضبرا عناوم هک هیلواربتس ا
 ییا ندننفط بجاح هدقدلوا بود هلا ناص بجچ ابو هللا

 كتير ره ردرادیدب ینج هلوالصاح تروص ترددق دنلوا برم

1 

 ت بنر تر اک لوا ۱

۱ 



۱ ( ۶۲۷) 
 ڪڪ چ چ سس

 || یرهیسن هیصع ندزوک ذك هةتعموقتعم بویم هلوا تداو الوان

 | ثراو ءالولاقی نطن هلنارخ ابو مدت هرزوایمدنلوانایو لیصق ۱
 || ةا درتیتباو با كنقتعم تودنانافو هنسکر زكا رز واوا |
 هجرلا اهلعدح ماغا بانجو ناعما ةف نوا مامه ماما ترص حا

 | ماما اما رولنرب و ها سیلک ك نالو بولوا مورح ئا هدنلدنع

 تقفاوء هنیمامالوالوق ردیورم لوقکیا نە هللا هجر هفسوووبا
 رولیر و هنا قامو هنا لامسدس هدننروصقتعم تافو فا لوقا

 هنالضفم تدکراندنا هدازا لوا لصفم یراباوخ كن هما فالقخا
 | كنایصع ثحمابف هفیط) لتس وب هک هلوا مولنعم زانو سز وتت نور نا
 هرزوا یتیدنلوا ناس ۳ ج شنصلد هدع رس نینک ردي ەچ

 هلال و یدادتجاو ءا (A وا كالا هم رپ ز ودا هندنکر 1

 یرانات و رکذ كنت ارضع مارک ی اہ ةف یک قتاوخاو هو او یدالوا
 تم رک و هلنایزاسخا الم كرك هند مراحم نالواررح هدروا |
 رکا رولوا دازا لا طاق لولم لوا نوساوا تالاق هئا یر ا یا

 | بنرف سن بولوا مراد و ةسلوا مرح بولوا تزف است الخ ّ
 هنکلام هدکدتنا تامو كولم لواو زاتلوا دازا ەادزاتر ۇت و ەش ۋا |

 ها شا ارش نسعیج تکولم لوارکا اسایق هن نکل ردتنائالوا|
 رولو كلام ءالولا قم طب هلاع لک بواوا دازاینیلک تکی ولت
 یادت هدنروضوب یفصت الم هسدا سعا ازشا ی ضهب نکا

 1 كن اتشاو رولوا تراوءال و هنا ام فطن هدف تولوا دازآ

 نامرطابحو زرند همشم اضباب والک اب و نداریم صاع هد نف لها حالطصا/

 تراوصردنامرخ تجیرکب دو ناص بیر رولوامسفیکیا ۱

 نکیآ تاني“ هک ما لوا ردرفن شب رالوا بوع ها لوا
 هو هسدس هللا هنسک کیا ندناوخاو هوغاات و هللا نا دل وانو داو
 قوال تخارب نکبا فصنینس کز داتحا فال یسان رولوا

 | یناخوعاد رووا هوب دس هی یاس تن یکی فسا(

hens 
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 زیپ هب صع
 رخاو هرغ عمو

 ومو تاصءع

 هد اتعلا

0 t1) 

 نا ردیعرف هک تیلب ءرجح یلوا ردفنص ترد رالنوب هنلوا لخا دأ
 یبک ی دجو بارد تبلالصا "یسنا لسسناو یکن الا ناو

 بال خاو ن وال خا . ردیعرف اب یاب کی با ءرحج ىلا الع ناو

 e رز دیر هدج هک تیما دح و رح یبار امانا هلسلسو

 بنت هدنرنیب هعبار فانصا هرکی اد هلرانوو بالمعوا
 foe هدر رع, :س وه د ندههحاو ینص یک ردم رال تاعایع

 ظ اینا نا یسیلص ناك مالم ل ول وا مدون : نال وا هدب را ب ر فا وا

 | ادهلعسفو یکیراتدلوا مدقم هنیرزوا یدج یاو هن رروا

 | ووا مدفنهربغ نالوا یتارق توق م- ءاررواوا یواسم ةبتررکاو
 ۱ مفاد وبا هیلعسقو یکی فیدنلوایدقت هب رروا نال خانی وال خا الما
 امدقت هدنرلندب 5 مر اس كن هییسد ةى هک هوا هدو دول

 اورد ترفات بذر 7 ثعاب یا ردفوپ را تعا بر و

 ن یال وخ ارب نی والو یس هلص تنبرب كنيم التم زدش ارو ت وفابو
Ba هیصع نق ە PIT EOS 1 

 | بدلوا هسفنب هبصع اده عزام هل وا ثراویکناو ردیا دخاتخا

 منت هرغب هب عو رد ر رو هر ےجرا : ثعاب یعب یدنلوا ناب

 ی هل تناق هتناتدبا و هلص ټن ناتروڪ ذمو

 ابا یراتهچ هند تابصع تم نالوا توف قتعلا دعب بوآ وا ۱

 ۴ تخا بلا اتات یسنان تش لوا رد وصنع هصاه*ترد
 ىا ند هد را تانا وبشا بال تخا یییار ماو بال

 ژرول وا هبصع هللا یدوجو كخابواواض اوم هدنرادازرفنا

 ردصوصح هبالتخا هلای ونال خا ندنانآید هربغ هر عح هبضضعوا

 ند دا اوج سس یمن دغیر درصع ی رجا لال وس ا

 یبهفتععأ و ی یەم هلا هنس ت روصع هسدالکد دود وم یسهنسکر

 | كنيم دوج و مان یسهقتعمو قنعم هفاتعلایوم تابصع رولوا ثراو

 اسل كرلوسر هقلا لضفا هيلع تعيش بحاص رڪ

 2 چپ



Ge) 

 الو لو: ولو خرابی دوك رو هلبا هدانژ یخدای و را
 روک ذم ردلک تل ییسنات راثوبیل وا فاتح لز کو درک

 بول وا س دسر هنن ها زرولواهدابز ید ابو یا رک اروا ۱

 رولوا هلمجون یر رهیالوا دیت هداج بی رفتیم رونلوا سفت(

 نکل یکی راقدل وا طفاس ها کک دجو با يد تاب . واردطوةس
 بو قیسهدجیکی :كنیمرک اوب اوا طواس هلا ER با ما ۱

 ۳ ال هسلوا ی تر 7 j j دوا نا ا |

 ۱ رط ها و تاهبح هچ .راهملع دا اما تب ضخ اما رونل وا ین ۱ .

 | تیارقوناثلت هنیتمارقلاوذ بول وا ثیلثد مولءم ضزف هلی رامز وپ ا
 اهدا زرا فرو دحاو قرطر روز و تاب هتسهدحاص هدجاو 1

 !كنهصه تاصعلا رولوا مواعم هلا سارو ها بلارام رله : یلوا

 هدنمذع كنا رق نادا و یا کشند نخا ی را م صد ۲

 1 هصع افلطم هکر دلکدر تس رولوا قالطابراو نيا خا ی 1
 حوا جد هیسل هصعو هیلس یرکیدو هدسایرب ردم ییا ۱

 !هیصعاما ېک هربععم هصعو هرغد هبص ءو دسفن هبصع رول وایسع 0

 7۰ تن سس

 ۱ اناج وز دحاو با"رد ینا تل ییلات هدنتفو" ید كرلنلوا :

 اقر هدلتسموا نکل زد لکت ان هد دنلوب لا نیوز ااا |

 دخ لاوخا ر دراشمز و یرفیدخ هلا نا هللا جاست وت وبا انا ۱

 ا عومحلا صرف ةا زولوآ ر ردم دنس لوا ردیکادضخ |

 ۳ لغ را لوا باد تاواتشهدشرف خرد

 برق لواو بس مآ رکو هیول “رک ر دنا ظاقسا ی نعيد و سلوا هسلا :

 هم دوو ینا نوسلوا درو 3 ارک نو ساوا هیراو درب بوت ِ

۳ 

 برامرونپ رن هند هچرا هیلع فسوب وپا ماما ترموح یکبالا ما[
 ؛ةیواسم هر و دح کا هلا فانت ی راز دعه صرف هر روا :یراد اجا

 | باغ اهدنعالطصا نفلها زدلکد ند هيف: ناکام یم ا

۳ ۳ ۷ . Hk AYRE iis TEBA Ef: ۲ ۳ و: د ت 
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 1 روب زه مالغو راردبا میش ةناساجا ننالا ظح لمرک ذللا اغ

IRE رنک 0
 1۱ ۱ 

 ۱ نا له مرا ها یدووو افت ی ا تايب "زا تاج یی[

 ا ب ودصءر و تعا شداس نوا جا سما مانعالا ۱

 | هلانالاداوابو دلو ردسدبش نلوا ردجوا مالاوحا هلباکلدضحم |

(۹ ۷ 
۳1 

 ۱ .موفزمدلورکا ردا طاقسا یه النتانب عداو هدیخاشنا ندنتاذاح

 ۱ .تاثب هلبا صرف لر لاک هسا زونل و ٥ دنسادح القس ندا قاف

 ایم ندینا قد رفو اطسوو الد ندلواقب رف ینعیهنافوف ثال
 شیو یکیا ههالغ بونلیف هبصحید,قاب هدع بودی زار ین
  قیرفو الفسو اطسو هدا قی رفوالفنی هدلوا قبر هک, نان رفت
 ۱ "ینودام كمالع هرکص ندنناصا هصحرز نداطسوو الع هدا

 ۱ اب او ةد دلورکاو رولوا طقاس تنو
 | ندهصح نکس قاب هرکصندنجارخا نارا! قیاس ضرف هسدارون] وب
 ]| یرغ ند هیناقوف هال تاش : نصورفل | ةا و همالضهبضخ ییا

 | تانبىکي دابا ببصت ك هوفر هاوو روایریو هصحرر هان فن |
 ردشب نیو تحخا لاوحا زدرهاظ یی دلوا هدنسوذاحتیسلجج

 یکبار SA رولآ فص هلا صوف ها رولوا دحاو ني وبال 19

 ۱ یوبل تخانوبال خاو زر زاآ نالت هسا رزولوا هدایر یوا
 هلا نا تنبو تنیو رووا هکرتشم تب و صع هدنرلن بلو دیا بیصخت
 | هلیفن تر د نابلس ءاخ لاو رول وا ضحتبوصع تلفس نا و
 اا س ناو نالا نا یسنات نا یلوا ردطوعس هلا یاو

 ۱ .تاوخالاو عااد ردعخ دجیبار قاقتالاب ردبا

 1 نو درز n ءال gl ردیدب پال

 ۱ ٣ نا e هوحاو نوساوا ی ا نوابلوا ر کچا يالا دلو ۱
0 

 8 - ا س ا
Dad : 



aشا ییرف  
 1 نا نإ ` ٠ الفا
 |[ نا . ا هع تالا ٠ ٠ .اطدوتب نا
 | لع تب نا ا ا ا ب7 ٩ ای نا |
 | واتا ۰ ۰ نا نا

A NDT 1 
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 نا نا نیا تب الفسو نانا تنباطسوو نا تبایلعهدلواقیرف |[

 /یایلعلبا لوا قد رف یاطسوب وبلوا تب *دنسادحلوا قارفیاءلعو ۱

 | ثقي رف یاطسوولوا قیرفیالقس ویواسم یس یکی یا قیرف ا |
 !یاطسوو یناتقب رف یالغسو یواسم یحوا ات قا رف یاءلعو

 | تدني هدنسادج تلا قدرف یالفسو یواسیس یا تلات قورق

 شد لواقد رو یالع یراتعسف ها رط رانو ردزهاظ یتیذلوا

 رول فص د هلا صرف نولواهدنمکح هلص هل عمل وا یسهداح ۱

 ضرفیاع زهلوایواسم نیو رفیابلع اد ایا را اختو ,
 'لواقیرفیالعارز زردبا میسقت : هرزوا تکرش بولا نندس هم

 أا نیانباتبایلعهلقبرفو نبانبا تنبابلع هدیاننیرف بولوا
 رواوا مولعم نږرانوب جد یراراس تولواراکشا یرلقجهلوا نیا

 ۱ نا تب ناتر ورم قالا فصت بولوا هدنمکح هتلص تاب

eهوش ارولآسدس نیت  eرکصندال » 

 دوج وم هدنو وام ه.دارونل دا ورپ هدنسازح یسالقس لوا نمرف ۱

 رک د ردبات قیرف یایلعو لوا قررف یاطسوو ایلع نعب تانب جوآ ۱
 | ردت هک یاب و «کص ندنرازار < یال هلا صرف هرروا نیثیدنلوا 1

 دملا قب فواطش وندبنآتقیرق والس ندلوای رف هلباروب زم دلو

 1 بینوا ی تیم تیپ سس وا ۴
 و سس مس شاخ مووی سم تا

 ۳7 ردراکشآ رژ زا مدقم هن النتاش قید



 دا

 رفت کا هدریدقتو ردن الن یرکحا كتان ضورف ار زر رووا ۱

 ؛ ىج هیلاق هصحخ هلا صرف هنا تان لحدبا زارحا فاشل نان ۱

۱ 

 1 رولوا هدنزکحه بلص ت ت هدلاحا لوایا تاب بس رولا سدس |

1 

 !قشاع هد هب رەش حالطصا كييشت طفل بیبشت هلئسم ررولورآ

GD 

  RAR fكنیم يلوا كرا ال لاوحا
 ؛هلبا صرف هدایز كرکو دحاو رکی ا بەلام تسرا

 0 هج؛ارازولوا دیزا ندربهبلص تانهژزوایکب دانارورم یرک دافناوت

 1 ږدی تباصا نیالن ەنعو هدنزوضوب نکا ر ار ولا نالن هلا صرف ,

 ! تبارق تووهبلص تنارز ال وا تعس9هن وسلا ىلع هدر یا

 f مع سدسر هخآوا هدسز هب الف ضن بولا لم | ےس بسا خیانت

 | .كناسلو فصنو روا ی سدیم لوا نا تب هلغلوا مزال اول

 | ددع ترد ینالنو جوا قصن هک ردراکشآ یتیداول تلا یج
 كنهنسدحاو هکر ولوا هللا ذجاومض عالبا هدزد یددع جوا
 !رونلوا اط ءا سدس نیت لکن ضئارف نف ها هدر وضو رسد
 طق اس نبا تانهسلاقی زب هلص رفن یکم اكس ییسنات ناز ديارە بەتۆ لد

 ا دالا نیلم ار تم یان منم
 + یتیداوانابب هلناقب ê 2 هدراهش الا وا یب رللاح كف وشعمو

 ۱ لبلج نفوب یدآ ش واریز هدنلرز صحت مالط

 .یمهییس هجو ك ا دا قا“ د تنم« نو رع نناععا

 راه لیتو ی نسح هی عش تبدیل

 I ام ایزوشت تالوا
 ۳ ۱ ۱ ر دشا وا



(a0 

 يارغا ص ره نا فا ت تافس نا انا با ج اداس 9

 ۱ م ٣6ام ردق ىلع هساهدوج وهز خا ضورف تاوصام ندد

 5 دنع رولآ هلبا تبوصع اهنا نق اام دخالا دد ی را هنصح

 .ببصعت ۶ ردمولعم یدخاهب وصعلاد اینا یرقان دلج صورفلا باعا ۱

 هدلاح یمیدلاق ل ەس ناو ییادلوو یدالوا یاو ر ڪڪ ذا كنید ضم

 دج لاوحا جګ دج لاوحا ردنا دخا نهکرت میجج هلا هصضحم تب وصع تب

 مال خاو جک ,دنعو هزر الب لازوح اهلنا تماقا هماقماات ۶ بالامدع دنع ززذ

 قرف لباهلبادح هد هلم ترد ۰ نکلیطوقس اب لدح بالادوحو

 مالخالا وحا رونلوا ناپ هدندور و یرالح یاعت لاین هلغلوا
 'یکیارک او سدن هسدارب رکا ردراشات فر هناهکم ادالوا ینعب ردجوا
 | تعصتاناو رو ڪڪڏ بوا اوآ یراهصح ثائر رل هسیا هدابز دا و

 .یو ردباطاقساه:سکرفنتزد یرانلوامالخا و راردرارهدفاعشساو 8"

 ق وامتالابر دچک دحج یر و با یر و لفس ناو نیادلو یرویلصدلو
 جو لاوحا [ نالا دلو .داولا مدع دادند فصن لوا قاذك جوز لاوحا |
 نانو هجورو ناد وود لو دوجو عنر یسینا نوسلوا یا نوسلوارکد لفسنا 9

 تانو هبیلص لولا ميو دنع عبز زدنکما كلذک هحوز لاوحا .لمسناو لا

 نالا هکر دمولم» لنسناونالادلوو دلولا ولا عن و لغسناو نالاداوو

 ّ ك هسانا لره ج وز تردا تیم نیعد رووا میشن هلن

 ,ندیپقب روخوا مست هوسا الع هدرا نگو عبر كن هدوجوم |

 | رده اه هد رع هاج وز ناناوا ق الطا قاطروا هدنکرت نالا !

: 1 

 أ

 .هنیارولو جاقره یک یکیدلزبو هحوز نتوورم نتصجا

 .فصا ها ضرف هسبارولوا دحاو کاردحوا هلص تانبلاوحا ۱

 ح هه ضد هتدسلاررولوا دابر دابو یکیارکاو روایی و |
 تب هل یتاركنيمر او ازوملوا حسن هبوسلا ىلع ب بودا ثب اصاناتلت 1

 ۱ ما زتشم تب وصع هوار ولوا عج نوساوازغ او نوسلوارب
 ىلا یالا تاشذاوحا روناوا مسن نی الا طح لشرك ذلل

 ۹ هکنآطرشپ ردبیک هیلیص تان لا وحان ایام هب هنیعب یب یوا
 RE un Dre دبی و ك ی ی ی ی تا
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FETT ڪڪ دلو مو دمو باکم نوسلوا ۱ 

 ثا رد هم معق نکا چنار ترا افکت و ناتا /

 | (اوطام) رازالرا ثراو سکعلابو هرفاک سم ه کک نب: فالتخا
 | فالتتخا ىنا دصم ىب رش لوق ةدسحاو ةلمرفکلا هدنزادب م فک |

 | ثراو ید یرللاتفاو هینارصن یدو نح بوی وا ربتتعم نید

 -  رولواامکحایو ةقیفحاب فالتخاویرد نیراد فالتخا عيار ررولوا
 هدمالالاراد نب رح راک نن کاش هد رطاراد قالوا ةقیفح

 ۲ هدنالساراد یالوا و سکعلابو نم هلو ا ثرا و هيد رفاکن اک

 ۱۱ | نیکی ند نخ نیر زا دو سکانو یکی مذرذاک ها نهأتسم فاک

 ۱ ت راو هرخآ امهدحا ردسل AERA یرح راک

 | یررکسعو یرلکلم نب راد فالتخا هک« لوا رمتس یخ د ىبرازالوإ

 | لهالژادره توا ءا مطقتم تمص دنرلذ نعد رولوا لد یالتخا

 کش یرکعو كل كند ریل لالضسا ول نیا آراد

 ی

 ۱ a راد هسیا لکد عطةتم تصع نوازا انتو نوا هد ا

 az ۱ دکن ۶ رال وا ER ی و 0 هلغلوا ا

 ۱ ا نئو عرو فصن رب كانوا و ناو نو

 3 ¢ 2 نیا 9 تو زوم

 ۱ مپ E ا جورو مال او می دحو 2 یرالوا ۱

 ۱ ۳ نآوالتخا مد هیات تاوخاو نالا ٿانو تو

 ا ۳ نب کک دج هکه ی وا هدیش وا یخ دو رد مع" هلح و ماو مال

E: SWE DE 
 و رد لع ناو

 ٿاعناو مالا ما زرد هز هيه رم کسب ااا ہل ج هن اھو دنک ها تها

 قلطم صرف لوا ند حوا تا الا وا رد تالع ناو بالا ضصاارفباععا

 | قاطم صرف وا ل تبصلا صرف واب تالا وخاو :

 مدس Tl e صر 9 یو لی تان 9 ها دا
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 !ندننلعافم تابایهالک ءالوو ثالاوم هک ه.1وا : نخر دنالاوم ایل وم عباس |

 قوما تو دیا با طخ « هر ضعم بسا لوپ نصف ۱

 تلف ید بطاح لحرو هند تنجادا نع لععتو تمادا یو ۱

 ا جو ۳۹ ert ۳۳۹ فرو ۳

 نداقدعوجر دسدایدلوا لقاع لوم ینعب زالوا هک دلا كرت خلوا
 کرب ردرمتعم دی حاقرب تواوارمسغلا لء بلا هل هم نمان را وا ۱

Roy ۱كپلرقم بس یسهعارارفا بسف نوجآهر»  

 لوا یرارفاود ر دعساتنرف اله هلوا نمضتم یلبمصت هن رزوآ رب ۱

 مان یردسا 1 هوا نصته ییایفح د .رروآرقم با كس تكصعس :

 'یرکید زالوا یالخ رولوا هلا ی سلبا قی دصت,یب ابا رقم یررح

RNNو و یوم 1  neemی بس  

 عیجو ردررگالصفم هدهیهقف ۳ ران وارا ااا لام ۱
 نت هجو:یسعلواراتعا ثارمم هلبسهظحالع قلوا نا اوخاسان |
 | نوای مجرم همی رش جرش ندضب اف بنکرلندناهدار ایقیقح 1

 یس هلجع ثراعنام تب یدنلوا منطق لول یدرچ ثداعنا و هک

 عاوناەك ق قر لوا ږادو ند یالتخاو لتفو قر , را مج یدلوآ ۱
 قل لوف دیکر ES نالوا لا قم ط تیدونع ندکالما

me î 4 3 4 : : ر 

i WEY 

 1 NE اا نالوا فا ترد سداس فو ةحت زدق لع هريتسلا | (

 هکر ولوا دقعنم هدنروصلوا تالاواایلوم یعدعع ولو رواواردصم:

 را وتناوزتاب موقرف رقع هیت دنه هجا مادا هیت ڳا هدکدیدآ

 می ی ۲ يابا او ر۰ لوف لاف نب و ۳ |

 | رارفا ها ردیا عوسررکا ںھک | تافو ای ووا فا رقم |
 E رد وب ی تو /

 

۳ 

 ترا موم ٩



 ك دازظتسا» و دیفاو ناهو نیم: دلب هب بل ها ذیعتنأ تارو ڈال
7 

 ]| قلدنا هسا ت ثكنيمالوا هرزوا یت, دوا ناب و رب زاهد ناز[ هرم قوقحو

 | | فارسا نکا ردنیفکتو ریه جت لواردترد هرعرش قوفح بگرمندیااآ تیما ذکزل

 ]  قمعواناصعو هداز: تولوا هدلادتعا دح هلأ د دافو ندربتفنو ۱

 | ]لاو باذخ جزا هدزوکذ لاتعا ةبترماددع یتیم هثغیداوا مزال

 . لامعتسا هدننایحلاح كنيم ثاناوروکذ لاضتعا .دحاذیق ردو شب

 | دوك ذم نفك نت رولوا خلوا یواسم هنتوق طو او یکیدلیا

 ۱ سو هيلع یلامت هلا یلص هللا لوسر مکتب ردیتروص نالوانوئسم

 ۱ مهنافك أنسح نورخ افتب مال اتوم نافک ا اونسح " ر درلڈسر و

 | إد مزال نیفکت لبا تیافکن فکه ساوادبزا نادنشهکر تن اون د كبمرکا

 ۱ ۱ زدنا تیافکهنفکء ابو هن الت اوا هدناناو سو هدرو دز ها

 | ییفکت هسیا بجا و هنر زو ا كيکیسهقفن هدنتابح كتا ما

تک هلوعمو تمرک او رولوا مزال هبهنسک لوا ید
 دوعهم یس ه

رط تقو لواهسدارتعفو تسدكنتهنسک لوا دوخانوا
 ۱ ند لالا تس ف

 | مخدر یینیفکم كناوسا نالواح وزیذو دوالوا نیک

ر ءدزوا نوه مچادی فسوب وا مامه ماما نالوا زا
 جو

 | جوا تبمنوبد هک هیلوا نخ ندوب ردنود ءاض ىا وه دشت نوا

 | تام هللا هنن یذخا ابو تدم هلبا رارقاااب نیم را والاخ ندلاما

 ۱ نید بولوا تشم هلبا یزارفاهدنوم ضر هدر نعد ضر نداد

 یوبتكضرم ندا رونلوا و ندع
 ۱ | هلوا مولعمانایع

 رد تلملاناناصو ديدات لا زونلوادع ندنل وے هک ناد در وص :

 ی

 ی

ل كالام یکیدنبا زن هدننافو ناهز تر«
 f تلت اباصو نکا رد ی

 | ۰ a ۰ ۳ ۰ ۰ ا

 | نی هدیز هجری دفن یغیدلوار رج رو هسازولوادیزا نده
هترم هدرو بواوا هنزولا نیب هکر ت مسد

 أ یحد
بار ردزز داناعرش ۱

 ق

1 ۱ ۹ 
 ر ۶

۳ 
x ۳ ۰ 4 a 

1 

 ۳ الوء«تلات هیت هبصع نیا لا رو ی ادصا وا ردلماک هر هرسع هدر و 7

ك:ه> وزو حور سماحخ ی رو داتا
  صزیملا یود در یرع

 میس 4
 ےس

|r ane 



(ov) 
۳ 

 هی رق مان راب یراص «دنفارطا هنایسشآ نما ناتسآ نالوا كنسالعا |
 اموع* رند دیجی ین کرم دن 1 ۱

 ندنامم هلا میرج ک هدسراه ر رل عتسم لاا لوا خت هنساصم هطر وا

 هدناشآ کود هناتسآ زوی راد ےک ا

 هایمان را هطوای کسا و. رهطوا یکی ص وصخ هنابشانکی قاط
 هت اشاکز رب هعبصر ره هلا ادا ند ددعر هدران وا مه قالشق مان ۱ ۱

 میس وټاکی ايلف فلما ع اما لع ههطوا رهن بوئلوا ات ایلع ۱ ٣

 ۳ هروب زم یاج لوا هرلندبا دارم قلوا یرتی الوا هلغغلوا حب
 نانلوا ن«. هلی مرا هبهطروا لولو 9 منه قامقر قار روم

RT as 5ست بت ی  E۳  

 مایا رشد یی ایی وصل هاب

 نايم ی زاب یرالصا كنیءوقرم نیربعق نیم هنیراپ اد دیف زف |
 ك٤د رالف قالسف هفص هطروا یرصب و الف قالد ةت ا

 مف یلرق ارف عصا تیاور هدییرع ردلممتسم هللا ایرسکو دیدشنو ٍ
 لاد خو ارنوکسو مجم مع هدو راق تواوا تيه هلا الفينو

 ولو دانی ۳ مت قایل لما اک .تام تل
 با i زدریف هدسومأق خب دما و ۷۹ موا 2 1

 س نده

1 7 a ۰ ۲ 9 TE | ندموق رم حج ه دررع زوره ند يک (ظنا وولوا ره اظ یعط نارقعز | 

 .ندنوب ۾ لا٤ صاف نوعا ی ھام دص یدیشغلو | باحرا دقمرپ 2

 | تاز _ دارطتسا راربد طسو یا هذ رص تولوا طلغ |

 ۱ سادلوو ناتیم ی راب ندنن اریعتناب ر ےک و لوبمالسا یا ٠

 یرلادب!هدامقارو ین بولوا دوحوم هدف .ولعم ایل کد صع,

 | مهدی انعم هنسحاک شیلوا * تم *ر دره اط یرلع> هلوا

Wea ۱۱ , شلواتب» لبا اب فیت اوا نارد هجوم هلا  

 ارد وان نر و لع دفن تضدابت تو و دنساو ۱
 رفا یا ن مالا تیم امو تبم كلذف خور اذ كي نوو تنا
 + د هقب رس هرو را یونس یش انو ریکد ت كنطفل تيهو |

۲ 

 8 ته ال



 و نام #

 "معقره

 نامه و

  e xRهن رووانوصا طیف یونطا ءام لوا هد ناطرار 
7 1 ¢ 5 3 

 نلواءخ كنظف) نامه هکر زرو موج زم هداراشا لاک ترند |

 | میظعن ققسع قنوق هلغلوا لعاف عسا ند هلک نتسام هنس انعم
 ر د نوا هیعس نامهم ندنغددنل واوا بونلوا تیاعرهدلحم دن قو |[

 مما ,كن هفورح»"هراب نهآیراکدتیایکحت هنس کو ا كن همر ج نو عا

 هدنلبذ یرب رح یوفزم طفل مو یروهش كنهرف تخاضصا نک

 3 ا ا کک ا تیولوا طلا ندا راهی ویا ناک و رج تا
 1 درد یارعلارهخو كعلارعح هدس نع ار طن هغي داوا رز هداطاا

e E E ۱1 3  

 ی هاب د میهتو لات دسر نادا کآ دواوا مزال قلوا |
  كمودرم ره . هد اف. و دانشور ینلح هلوا هلرا لوا ایزی 0 ١ املا هدنربمد كارم هدیب رع اما نملو۲ یبهدنساوا لوالا |[

(o) 

 ۱ كتودب رف یغددلوا ےک لوالااک هدقدلواالط هزوننکم لحواقسا |

 دوا یروپشم ود ییتالعا مشق نالا ا بوک ودنا نییعت

 | نددیسراف ظاس لا نام * شمارولوا دمحه*ندنآیراجندنیع
 ) ۳ تانرانکل نفورع» قالادا هتساسعم رفاشم یه قنوق

 | مور ینالع زف درامز درا شابا لامها هدنابیتتیدلوا بکرم اب و

۱ 

 یجیزکی نام هبا مهدمو ولوا یو روم هلا اهرا-مطاو مدردک

 | ربع هلو ءایو مهرسک ی یصاخ مسا كغونوق هدینسراف ناسا

  هکهیلوا نخ رد فی هلا ای نوکسو داض خف هدب رع بولوا
 | لوا بولوا عوضوم هلبا صاخ عضو ینا ق رف ك رم هل ن امم

 كر ناناویح یرلقدلوا بکار » زومممهر د هلا یریکر ماع عضو

 8 نابع نرابع كيسو رز# لئهمن# قدمهل وا باب رفظ هنت كثي وا

 ت هدیسراف یا لر ایت یفوزعم یراکدروش نوهکملیا

 ,هلفمالبارتاوتم قاما سدبارومظ هدنپلاوح هیکاتطنایدوجا |
 ناردعر



 ,یصلاخ هرروا یرادار ههدلا ماع لوا شعار ردنادلرت ةن س ی رکی | |

 معو دو نآ اوا رولؤا یمدآ "ییایعوم|
 یم روهشمود ی هدا

 یه س < یار کیر 7

۱ 
0 e 

 مو عم راد هنوز :فرظر ن درچ كي هدسب بوی هیت |
 | باش .لیایفاص محو تفز یحی زافولسعویغناب معسو یندعمیابهوم |

 | ثدام لوا هدعب تسکت یا كسورخر, هبرهتا لجال ةروشلادمبوپ[

. (40e) 

 || زو بودیا دننودس مکحم ییزغا روبر«فرظو عضو یوقزم

 ملا نندوحو هدهیبط بتکی طعب بواوا مارح برشو کا اعرش

 ۱ هباقوو طفح ند تاش رب و نفت یتازما هد هقااس "هتدزا یرلکدلنا

 راهنسیلاتمار فو یندعم ین ایمومو لس عو ی اصرم هننرادشح نوا
 طرح رګ حاوما هدب رغهرح لحاوش شعا رازدنانفد هليا یسالط ۳"

 تب یاوما داسحا أمات ابو هعطد هم طق هللا فک یزوف ۱

 !شعاراردبا جارخا ند هعدو رام هد هب رصمزایذو شکارانا| ۱

 ۳ نکل. ردزرفم عفن ز هدن) امعتسا احراخ یتدانکحنالوا یدوخو لاق ]

 ۰ تایفارح هصاف ردرلشاناس وبد ردندب داسفو یگتروم ېر ۱

 ااا نودرف ی <احسراف دالب هکر د ورم دوپ ندما ا ۱ ۱

 | هیوهآرب هدنراذک و تشک یناب اینو اراکشودیصددصق مابالانماعوب |
 | بویشودوهآ هدکدلناهزاغاهناشن زادنارترب ندنرکسمو ف داض ||

 | مادقا هشتف سفنلاب ندماش ؛یداوسو رارف لبا هحوب ذه تکوح

 ]| هکردباما هرفندنچ ندنمادخ بویمهدیارارف ید هدنلجتو |
 || یمخز كموقرم لارغ زا هدنا یرجنیلاوحابولوافیادر هب وهآ |[

 | ید نالک وم ردیکر ولبرغوط هراغربهلباكول كن لغ لوا كلما
 راغ اب وک زارول وا نازک تهب ہرا: لاح بوراو راغ ڈے زد
 نح ور وضعو شور ادّقعر ندا لوا لا رغ شم اولا ع هلرا بآ نورد 1
 |یلاحو شلواتسردننندیک)وا بولک تفافالاحرد هنکدلیا لس | ۱

 | هباذخا ندموقی بآر ادقمهرب و دنبو دیص یی وهآهدنژهدهاشم |[
 | ضرع هنودیرفیرجاعییسع یارجام یسادرفو فارنصناو دوعا |

 مج ییسامکح تعاشنآد هاک 1لدهاش هدنراع دقت یوهآو



 * انعوج#

 و مناج a اف ادو خحیددسو 1

 یک نیا واراد شما عنا هدب ڪس ج ر ر 3 :

 | وف عقاد تكلس ویو شعا مظع یتخد ههاب كن رو می :

 هبهسلأف و هرات حاب زناشعو شعا دمرو درا ع ادصو هلرو عجوو

E 18 عقاد یبسحو شعاد زفلخد نی  

 | ور یاجو بعیاجو هدعمو شظع تزاّرحو دنکو بلق بایت

 داو 2 ااا ا :زنف اک E تفل سا [

 ! یلصا كنظل امموم" دار ,ط سا ردز رج هد هبط تادرعم بنک 7

 هکر د ییاور فلوتنا وفكر :Sia ارف د اغا ند اعاد ا رد سو او: ۱

 ۱ روت هد رگرب مانی هی یعو نی :

 مان ناو نیبآ موها را تفاضاو ره اظ تماشم دعم ل :یایموم 1
E E۱ ۱ 2وک كد موم دوس ی ام و  

 | كناخع ناتن رولو نالبکو دن هذا رطاتعت ندشخس كفورعم6

 )4 هو

 رورسو باق عرفو هدلساف راکذاو دروولسملا محو مفاد اوتو نسعا

 كشر و مش» یترعو ییجو یندعم* ایموم* ش٤! هنافلازینک«رطاخ

 ETRE ۳ ل خو 1۳ هد تولوا

 ۱ هلدا ی اتحم ان دمورم کو هر ھم هدننرف كراغندازوهظ یایموم

  Eارولوا ی نم واوا ی لو :

 ردشع د انموم هدا | ماوع هتسلا رییغذو مابا زۇر نیہ ولاالک لع |

1 1 

 رو اولا ةا تیانبیدوْا نتا ۳۷ هدف فاز

 3 ع2اوتاوس رض یابزب ی سادز مس شعار ولو دهد رصعل

n |لرقنوال ار فصا تاشو سل او هام 6ى دا ی اي هومر دەدا  | 

 انس انم هن :وداذل وا ملا 5 ۱ هب هتسزونوآ ید رس رو ( لعطر جاس اص 1



4£) 

 تازسوب هن هدزاسو فالس وپ هدهزاعا هدرصع تقفو تسارهدزاشو

 هد لیلا فصت ق اشع هثبهدزاسو قاشع هدهراغا هدن ورع تفوا |

 هدهزاغا. هد لیلربخا ثلت دنکف ارن ز هدزاسو تسار هد هزاغا
 | انغ لهاو شعارواوا یوم هسالوا ارجا تساز هدزاسو دنکفاریذ | "
 هدراسک سلاح, هکر دن دروما مرا یتاعارم هی ونو كنه بحاصو ّ ۱

 قفاوموبسانم هتسنحو عونو هیلح ,لدنشلود نالوا نیشنردص[ "
 | اونو قاع هنوللارسا نولواراد:دنسبط حارمشنا ها زاغانساا
 |یباونو تسار هنوللارفصاو یباوتو ناةضا نوڪ مدنکو |

 سنجو یبا ونو سج هبرع عون و یعباوتو كجوک هنوللا صباوا
 عرف مو یباوت ءقاشع هکر هنغناطو یباوئو قارع هم |

 ردراشلب اهر تفد» تارا یغیدلوا روم یباوتو تالسود هم ورو | ۱

 نیاسرفرغ نانو ارفا حور هزاوآهکر دید لس یا :اضفخدوب

 | لاف یی هپندب عاجواو هیهنطاب ضارماو عفان هعبابطزنکا قلوا مماس
 | درهناخر امیعقاو هدنیادمو راصما هدمانالا عدق نران ندعفاد||

 از كرافشلا راد بولوا یرهدنناوخو هدنزاسراوخ هفطو

 | راع هکشعا لام الام هلبارازاس ع اونا یراوپ دو رد هکلبیرالیکو ||
 ماوعارورم هلوا حالع هلبا رتو هزاوآ قباطءهنضر» ل ەتو ا |

 | ندنرابو راک اوه لها بوب هلشاب هضراغراهنیکه عت هبا مایا دانفو |[
 دتفاومتاماقم | یفاومهضارماو لاعو شلوا ع ونم هبلكلاب نوما یترالوا هراوا
 صارمالا مفاد قارعو مث عفاد تسار ردرلنوب بی کو و هز ااو ماقم
 تنالعف تارا ناهعتصاو شا ب ناففحو ماسر سو حازم ترارح

 طظداح ندضا رما سابو درا یدوجو هللا تواڪڪر نیا داف

 جارو لصافمو رهط عجوو خافوهومل مفاد ددنکفارزو شنا
 | هیغب صارماو فو هوّهلو ا ناقفح فاد يوامرو |
 ل

 (ندنفیدلوا هراح ضارماو ےن وقو صخم عیفاد لرزو :هب ومدو||
 هسوس و بولوا ا هرکف U نهد بین ۱

mon کک ١ 

1 



 ا ٠

2 . 
 e ٩3 هل هعدیس

 تاماقلا نه

 تامافم

 هسه دعا قفل واتر اشا یربخ فرح تاهراتسربره ندهر اس همش ۱

| 

(fer) 

 tt هد زی ارز ی ی ki ند.هنیضاف هلل یدل

 نیہا عو ردراکشآ یقجنلوا دع ندلبقتسم موب یرخ وما

 هدنلناقم دحاو تغاس هد هر نخ لو دح “م رم 5 ردانطع وه

 بیک تو تشاو زاغا لعز تاون ندنفسوف بیکارتوزهزاغاو

 بیکرت و ینبسح ماقمو ز درورو : هزانایرتشم تاب وسمر د جوا ور وهام

 او اون مافمو كس هزاغا خرم تایوسنم. رذهلبئسو رخو مچ

Eتایوشم ردنا عو زص دوام نیکرتو هاک/هعشو ن 1  

 هاکس نشو قارع ماضمو هام اكس مااا دراشع توش

 دور تر تو انار رگ کا

 |هرهز ارش سس عمرم ے یزشم ] لحر تروصنو

 د یزابن تاعاس ىرىس رادىل وا تراش نیموب منساهنقوفام هر اتس كمي
 | ت لوا تاعاس هلدح !موبالثم ردنا تلالد هب یلبل تاعاس ینه نوا
 | كناعرا مول و توس هم وقر هرم هش لوا تعاتس كچ هلالو

 هنن یلواتءاس لدا ملل یک یک یخ هلوا بوسنم «دراظع یلوا تعاس |
 تاماقم یا وللا مبلغ فو رذب  دافآ کمد زدپ وسد ههوقرم میش

 یدرک بیکرتو هاکود هبعشو قانع ماقمو رانهشهزاسغا سو

 راصح "هژاغا هرهز تابوسم زدرهاطو راضرعو ریفص دنواهنو"

 ردروباشنو" انضو تلسوو تد بیک رو نارمشع مامو

 فلاختو قارع یورو نامفصا فتا و حاوزالا هحار بیکراو

 زا

 ۱ ردشفاوا تدر 7 هلنا تاراشا موقع لو دنح زاصتخا یار یت

۱ 

 ردرامتسو مارحو نار واح ل و رو 1٠ رفا تح ا رو راکت اس  ویارعا

 ای e رده عسر روا

 ]| هدهزاغا هدخم تفو یوابهرهدزاسو جناب برو رحم

 وا هد هزاغا هدر تفو .یوابهر هش هدزاسو ینبسج"
 5 داس
 یی "Garage e ج۲

Ens5  

 1 هدزاسو



(to) 

 FET راجع ید نیاون بوتنا بن ار امشب شو ادب ۱ 0
 ا نىزام شنا .زاصح رولوا هلبارارق ,هدهاک ود « دم |

 رولواهلکلتارار 5 ه دهاک و دونا یهاکس ها هاکراج نسا وةلي یک ۱

 را هاکسو هاکراج ها اوت بوپ هلش اب نییسج نارشعنیسحاأ
 نارشسع تروسوک قارع هنا تښار هدعب :بروتس و کج + هک ودآ ۱

 اندم منو ییبسحو,اون ندزاج من تفت رواوا هلباراره |
ert REE ۱53 ماکردو بوت تنم  

 کک رو یک کا ر : 1

 ۲ت نمک ۰ دلکش پ تتت جو ی هون یک چیو کو یھی د

 اند دینا درک رابضرع هجو _ . هقسهاوم تاعانسم نو ۱
 یببج ند جو هژنا ادب ۳ 2 4 ۳ 2 ! E وا ۱!د ۸ ER ۱۳+ و 8

 رال ونو بونیا راج مینا اکا ا ا ح 2
 ؛درب بروتسوک یه را 7 7 زا 1 ۳ کرایح ی. | تل دم 62

 ]هناد رک هو راز 5 هده اک 51 E 7 تارا زا

AA A۱ | هل رطراضرع متسبب )تم سس تی  e NERAهززوا قد نطر اصر بوف  

 | بنکح هک نیاز قدی دا e ! | اس 9 الت /
El ۵ 4 fةع قهراغا تفه هدزاودا !ع اما 5 لأ  | 

 | دقو رضح هتف غیا عیار[ را و لا
e Eب زفت او عن نکل کک ندراشابا  

 "ندنار ایستاهاعم عیج بوالوا رک زی الا ی تا  ۱ 1 م | هس |
ESجاب  a۳ یدلزات توست" 4 واتر 5 م اب  

 نم نشان ا! ینالتیصفت و۱ 1 خو || یاس ۸

 نوا ام حسام جلو
AO UE, tol iiو  E OTS AG۱ > اص كتعاس نانلوا «راعاو  

 ید بت سرمه مزه )6 هما با او
 راس بری تا بنا جا ا

 تسود دب ج



` (io) 

 ےہ ت
 || للا كلبارارق بویراچ هتسار هدربو ةروتسوک هاکی هلبا تساز هدمب|
 | برونسوکیراصح منا اونو هاک راجوادت|ندهاکس زورونرولوا
 ]| هدعبو یمین راصح نده: اکراح بروس وک هاکراڪ هلا اوو

 روا رارقءذهاک د درپ برونسوک اکو هکر اب هایی
 . || مگ منو ییبسح هل او بویلشاب ندنس هدر زاعالوا یک دنوالهت
 !هاکرابحو اونو یتبسج هاچ هنن ونود تروتشوک هتنادرک هلا

 هدنښس هدرپ اون هدع) .ناس نیزاهدرب تسار ها یدرکح منو

 مئوهکراچواون بو دیا ادب تسار یور دنواهن وولوا هلکابارارق

 | رولا هل نارق ه دل هدر تسار بروتسوک اکو د هلبایدرک
 | جارما مولعم یت دل وا تس از یس هیلصا هدام.یخد كوب غص دنوام/

 هاکز اجو یدرک جن هلنا هاک ود بوب ةلتنشان تسار هکر دوب قا
 قیسارو هاکودهلنایدروک هاکز اج هن هلا یهنابص هدعب بروتسوک

 اونادتنا ناب له .رواوا هک هدنسهدرب هاکود یرارقو راکشا

 ا

 ند هبا ذزکب رونسوکه بنا درکو جوا بونباهیار اصح .مينبر اک

 رولوا هلکلب ارارفهدنسدزپاون بر وتس وک يتراصح و جواهنب خد |

 یجنیدزوکو هاکر اچو اوت دەب بروتسوک ییبسحا دا .یدر مکن

 هکسرول و اهلارارف هدهاکو ده در بروتس وکی خد سارو اکو ده

 هدهاکس هدر بر وتسوک هاک راح بونا هلا و هد ر مات و هلشاب حوا

 تونبا هدر هدرب ندهنادرک وادتاندنسهدر حوا جوا رولوالبارارف

 ادا یتابت زولوادلبا رارف ه دقارع "هدرپ كلر هروتس وکه اکو دو تساز
 | تدم یينهدعب بروتس وکی داون هلبهاکراچوهاکس بروتسوکهاک و د اا
 | ولواهلبار ارق هدهاک و ده درب بروتس وک هاکسو هاکر اجو اونو یبسح|

 نیا هدرب ینبسحو ییابص منلی ءاکراجو هاکسوادتبا ندهاکود ابص
۱ 

 اوس

 یتهاکسو هاکراح هلا یی اص نساوت بونود ندیبسحو بروس قک |

 تروتسوک هاکود ادا مچ رولوا هلکتارارف هدهاکحودو ناب

 1 ۰ هلا اکر احواونو ینبسح بونبا ندم مینو یتسحواو ندذنادرکو

 ندهاکوو دن زانش رولوا هلکایا رارق هدهاک ودو راکشآ یهاکس ۱
 چرا سر

 اا



1 

)44٩ ) ٩ ( 

 ی ی وضع ها ض ِ
 !نراهدرب ها تود یهو هی درک ام مگ منو یخ و اونو ادعا ا

 "4 دو, من بونا هررواقایسوت هنندهاک و د ر بوودو بروتسوک

 |یکیاقم قارع هنیعب قآرع ینا د طاس. رولوا هلا رارف دراج
 |ادتیا تشاوک رولوا هدشیهدرب هاکودیهاک زارقنکل ناولو ا اجا |

 رارقهدنسهدرب تار« ددا ازاد نمي لنا نیسادایبّسحا ۱

 !بوناو بودا یتبسح ادا یتدوب نار وا شکر ز نولواهلبا

 میم ا اون ادا رو ۳ رواوا اکا | هدنسهدر قارعیرارق

 هزدنا سو رج یازیسخو بروس وکم + هزکص هنادرکادشا

 ی“ هدراب نارشع هک ندیم اف كنابراروکدم تیکت فراق نانا

 'قار یوزر رولوا هلیارا روب هد نس هدد قارعهدمبهرونسوک ی سارو

 جوو ند یښسح هنيو بروتسوکییبسحو اونو هکر اچ تاشو مث |
 كس هدیارارق هدفارع دریو هرس وکې نارو «اکود تونود هوا ۱

 هلا رارق هدنسس هدرب تسارو بودنا ناب . دهفدییا اونو هاکودآ ۱

 | *کودزریتو ٍبونلوا راع هاکودیبسح دش نازک,دقیرط رولوا
 | «اکسود رنو یتبسح هعفدود تكلذک. ۰ رکصندنزر ابتعا اون د

NOE,یکاونمام ةنیعب یسارجاهاکی رواواهلارارقهداو | 
 ا قارعهلاتسار هدکد داک ههاک و د نکلبولوا ۱

 هس در اون قرف ندا و تان هروکدم 2 هنس هديا رازق هدهاکبو ّ

 .تهیاشمو تب ةو تبان نکي اراق هدهدز,نالوا لباةم 1
 ناهفصا هتشب ندشم وارابتعاندیادلوتم لخاد هداون ۴ راد 1

 هدفارع هدر, یرارق هرکص ندنسارحاو رس ناهفصا ماقهیبعا|
 | بروتسوک هاک ود هلآ اونو هاکسو هاو دو تساریواهر رولوا هلکابا ۱ ۱ ۱

 مس

7 

 رجالا یراتعا هبا درک ید یس ه درب اونو تونلوازاستع !هاکود

 |یهاکودمنو یدرک ندزاج منءهدعباونادتبا قارع فلاح روتلوا

۱ 
۴ 

 ۱ ره روز 2 هاکود بزوتسوک ید كل لا زا

 ۱ هلن هدهب هرکس فلک احو اون ن لد یلیس ۵ مدس هروتسوک|

 ارولوا هلکلبا زارق بونا ههاک ود هرزوار وک د مقییطنند هنادرک

 چد ۱

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 



(o 
 ا م تسر جت

  eمو ۳

 رولوا هلکلبا زارق هاکود بوتیا:درپهدربندریعو تورونسوکر وا

 هدسار هلا ی الوب نډغاکر اج وب پروت و + کراحو اوو

 ن

E 

 نوا« رولوا هلما را رو بونبا ههاک ود هلن ۱ ول دو

 یی یک هدنندب قاعه ۱ O بونا هتسا ر هلړا راج ى ندا ونادتآ

 بکر لدر |وا رس هسلوان وعم هلا یا وءع كل وللا م همغنر و ڪڪ ذم

 ی هلنس رولوا هللا زا رو دسار برو: س و ڪس ۾ هاکود هو

 مث س حوا بروسوک هبنادرکو رو یدرک من رتو ۳
 :*اکود توتیا اب اص بولسا ر ډا یابی و بوتا هب ییبسح هبا

Sevmek TEEا رت يرون وکر بو هبنا درکو جوا ادعا رهاطاباب  

 بروټ سوک هینادرک نداو بونا هیاون هلی رادرپ مات ندهاکراع
 اراك وتو .رولوا هلکءا رارف هدهاک ود بوتا هدر هدر بواودو

 روا روت هدرو بوناهتسار ندهاک راح هلبایمین انصو ادا هاکراح

 | رولوا هام زس وک. نامی م هنر حواو یابی ص هدر اوورا را

 "ند نیسحوزسوک دهی هح هدر در ندواکی ادتا هنام« ۱

که بوک یهددنبب تالسوب من هلا ٠ اکس هکر دنانل وا ۱
 

 تا

 ۱ | روئسوک ادرک هلی تو ا یبسجو 2 هدب د هتادرکادتا ا

 مات ند هبنادرکوآ
 هنیسار دما رت هدر

 ید ندتسار تونا
 0 هینادرک

 یتپسح هلبا من یک هدنتنب هنادر 1 هلا جواو ادا ند دبنادرکر وهام

 [هدنسار درو ناب gE هکر اج هنن ندتیسارو بونا
 | بوشآ هتسار ندینیسح هلا ادب نداون ناربشع او رواوا هلا رارف

 ۱ زارگ هدا مع بروتسو ک ق قارع هلا تساروهاک ودو هاکس هدول

 ند نیسو پونا كد هب ییبسح هل دنده کر اچ رات ری رولوا با

 ابونا هب نيج هنيا هوب قرن OE 84 : نیس درب

 :بیگحرت رولوا هل | رارو 9 هرس هدرا هاکود بووتسوکساروا

 نی -یدرک و, هاکود ه دور بونا هثسار هلا كلسون منو ادن د هاکس

 ارم: E EY ۶یدرکو » نزجآ دهاکس تانک تلخ

خ رولوا هلا رار هدهاکسو راکشایهاک ودو ِ
 ۱ ا یور ما ر



(f) 
 یرارقو راکشآ ساز بوشا نا ناپبغصا ت ولسا ههاکو د:ن دوا ۱
 هز وک هلغاوا كنت ماعم ۈكرز رولواهلنا انار اتما هدقاره هدو ۱

 ردترابع ندرارق هل هک ود منبر هتسار توتسوک هک دادن ۱

 اوسو ات منو یاو حواو هنادرک ادتنا كدیوکدنکفاریز ۱

 هلکلتا هرزوا یولتناابضیزارف هدهاک و د* درب و هژتشوک هاکش هدقب |
 0 | اک ردراشلبا نانب جد هلبا رکید فنر عت یموفرع ماقمرولوا ۱

 هدتسار "هدر توس وک هکودو كاسو هل بازا و ربا ونادنبا

 هر كاسو و هاکراج هنب رر زاج م ہدنئاب مسقتو زولواهلنازارف
 | سوم ه دعا كءارارف هدیسشازهب توز شۆك هاکتتناضعر ۱

 رخ ندییدسحا بوشا هد هب بس وآدب هاکراحرمش كلسوبر بس

 كلسو منو هاکر I هنهدعب بورس و ڪڪ نیس هدرا
 با رچا هدروک دم + همغن رولوا نا كاب ا زا ار ه د هاك ود هروتسوک ٠

 e بودا ثارا توصلا تن یک ادب یقه هژغلوا مسع هدانا

 yee r کسو هاکودو تسازادتبا زاک زاس ردنشنلروکی ]وا له هرس و
 منو او بونود ندییتسحو نوت ینبسحو اون ندب" روک ذمو
 | نارشعو قارعو تشارو هاکودو هاکس هدب بوژسوکیروکذر

 ندهاکس نوسوک اكسو هاکودو تسازو قارغ هت ندنامشعو
 ۱ مدتنا ناریشع ےک رولوا هلکءا زارف تسار نی کت هاکود

 توا ههاک و د هل را هدرب گندم مت "بورس و کخ یتش

 هزو بوک تسارو هاکود ېد نداولو نیسهدر او ندا
 لب اقم تسارلواز رولواهلکایارارق نارشع هلبا یمابق كن مو |

 | هبات یک هدنس جوا هلا: هنادر کو ادا ِندهسیادر ۲ نالوا

 ۲ هدرب هرروا یقواسازب رکن جدن داون بودا نا اونو قبس ۰

 هدنهاکر اج هنر زاغ نکیا رود ها نداونو ز ولؤا هلبارارقهږتسازا
 کالیو هدفدراو دهاک ود نکس بآ روهام هنیهب نا رشغ روهامید ول وا

 1 درک رول وا با زارفهدناریشع بودیا ناب رعو تسا را ین

1 

 اه »ر اه

uman 
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 ا ء5 راحو اون ه۰ کک درا و اونو نبسح ۵ بعد توزتسوآ 9
 ۱ ماگ ٠ O, a 7۰ و

 ۳ تم و

 ندنیسح ادتا نارشع الو روا وا هلبارا ره و لر اکورد درا

 هدنسارجا هاکعودو كون كلسون و «اکراخو اون ه دعب هزاغا

 | رد هلا رارق هدنارمشع هدرب بورتسوک ینارعو سار ندهاکود

 هاك هللا زاج ېت هنب نداونو اونو زا ينو ءاکس ادا راهتسما
 ا یدرو تک چو هاکسو زاخ & ھا لدنس هدرد جوا هلا بوشاإ

 اوت جو راج 3 ندیبسحو یبسح هار هدرب ماع هلا ۸ اجرا

 هدهاکود هللا یدرؤکې و هاکراحو اون هنن نړ ینبسح وینا مو
 ینبسحو ڪو دتا رک دعب هاکود رب ادا رواش ردالا رارف !

 ۱ | ینحادتا انفجار .ردرارف هدکلسوب هلیازاجع ین هرکصنداونو
 بوتا هه اکحود هلبا ےک یت هدعب بورتسوک ہہ ناد رکو متوا

 | هليا رارف هدوارع هدرپ تورنسوک كد هتیسار نده اکراح ه دور |

 ٠ 1 بولا هلا ثالصوب + ےھاکوڊ لد یلسح ادا كررب رواوا

 ۱ ندهاکسو هاکراچ هلا ادتانداوت یروج رواوا هازارد 6 لس هدرا

۱ 1 ۶ 2 

 ۱ !ردرارو هدهاک و ده درب تو سوت تسار نی رس قعءراو ههاک ودآ

3 

 هدتسار هدر بوزتسو ةاک و دوهاکس هللا زاج منو ادا نداون زی رکن
 ق ههاکود هلبارا منندنسهدرب جوا فلاح حوا رولوا هلبا رارق
 دنا رر كلسو زانهش رد ها كمرتسوک حوا دش هدنرارو نوت

 ےن هدعب بوزتسوکه اکر اچو اونو ینیسحو جواب زاٹہش ےن بوذیا
 1 : هکر اخ بو هلش اب ءاکس مارح ردکعارارق بوش ههاک و د هلیا كاسوب

 -اراصح منهنبندجوا .هرکصندکدسوکج واهلیاراطح مپ نداونو

oa 

 قبح هدعب حوا ادتبا كلسوب جوا رووا هلبارارق هاکس بونیا هلا
 . ۳«کراچداو هنب ندنبنحو یېسخو اون بونود ندزا ځنو لوو ا

 [  تحاد دولوا هلا كلبا نانیع یرارق هدهاکدو ناپ یکلسو منو |
 ۱ 8 بوزتسوک نیر هدرب

ktرب ارش تا  

 ندجوا
Baتو  



 (k4) ا

 شب زوواو هبشرب یراکدیاكرا رلغبرعت هلباهلاوح هلماک داسا ملعت ییم هنغب دلوا لباقأت یس هدافا آفر جت كموقرم ۳ بارا
 ردشهلواناب ۵ هرث اد وب هما

 ثا ةر ەت

 تاماق ۱ ی
 تسار ناسانش ماع ناباونشوخ هکسداوا شوک دسر خدو |
 تاماقم یک اشعو تالسوبو اونو زابجو "قارعو نسخو
 عاملا لیلف باس بواوا ةتسب نهاد هدننابو تفبمت كرل هر نجلا 3
 هلوکرب ادا اکو د لردیاهزاضاههدافآ هدنروصوب یک ارو هزاغا[

 | اکر اجريت بوزسوکینیس>و هاکر اخو هاکسو ءا کود هللا یمن

 f دن اد یاب نکا کاج

 یبسح ن نرل هدر اونو زا ادا ناهتصا رولوا هک ارجا ۰
 حس تم

RNتر و  



 ]|| یغبدبناوادیلون پیکر هسو هزاغا كیو هبعش ك ندسهاکس "درو |
 رولوا مهشسند هرئادوب 1

e 
 و ادا ددعرکس نما نالوا ناو خر ش «دراودا بنک ثامغوتاماقم

 ردشنل وا نا بیچ بولس ار مومل لع هد هریک رثادو بکارو بیکارو .

(iا  



(t4) 

 وا را افا دات نان تفت دتا: ا ۋو
 زواوا موافق ثد هردو دو



 درا 2
NIT a2 وب ۷ 8 

 | خدبیکریبیو هزاغا یکیاو ماقم جو ادو ندنسار دوو ۱[:
 ۱ ۳ ارولوا منم ندهرب ادوب ۱

 وار (هدیی ودر
 | ی.دتوا ارجابیکرب ز ڪڪ ذو اقرب دلوتءیخد نداد ۸





e) 

 os تن ا اما یر نا اے |
 أ بو دیا طبر راتآ ادضش شبا اب جاقرب ھم هرات ترب هلن هرکم تب تدحو 1

 ۲ نعورفو لوصا هدنعب ردنا ادب ارس هیعنو ازفا وش هجزاسر ۱

 ۱ !مینذع تاباور ردر لجلب دلدا بیکرت نیس هزاغاو ماسقمو بترا

Hnبيتر د یسوع لع لامل لا منی ابا ردل وفنمو رخ جد  

 | یامدقور دراهش ترش یغىدلوار امشب راو داول ثاس رنانلوافیلانو
8 ۶ 

 هدر رس تسار + درو زانو کدو مود مور ءلع ناسرام

 ۱ ارظه دیلا وم ترکی رانآر نرد تود نیرغأتم تولوا ی قتسوم ۱

 .دادعن هحاوا هدیتسر هاون زیب ندهاکب هدر شب. نالوا ۱

 او هد درازنآعم هرروا یشن داوا مدر هد نیسنادو

 ىلا نوا قیسوم تا مما هاکابارورم هعف دیکیا

 قبط هللا کر لررکمبولرا خلاب هددع
 سا نوا راودات تیک نم ۱

 زولوا راک شا تاهما ٠

 تروصیرب

 | دع تاهما نفلا لها باصصادنع یجدو ردهاکودقیسوم درس ۱



(te ٩ 

 تی تانالتخا قادصم هری هدنفح یدنلوا

  ۳ ۱اه را لوقو بهاد هفکاتع« هلغاوا يا رطالا + ریشه تاباو

 !ناررو فلس لاوحا  راوت ب:کض صب ردشسانقلواتعار

 !حون باسنج ینا شیلاوا ترضح هکر دو وکدم هدسشلخ لیواقآ

 درخ مان كمال یدنجرادنزرف كمالسلا هیلعو انبن ىلع هلا ىج ۳ ۱
 ماقموهزاغآ هڪ هلا یداخماو عازنخا زاسرب هلبا یا راقیسوم مان

 :ارظن هیانغنالاع قافتاوامکح ع اجا اما شاناداشناو عادا تاتو
  ۴!عیاشو رشتنم ندمال تلا هملعو انس یلع دواد ترض ح راودآ

 | دعت هرکص ندنزانافوو لقند و منم دوع یرهدرک عازنشا بولوا |
 هت ۳1 هدنرارا والا عمال هرجو دوحوم هد سدة ا: تو تدم

 دن ونه ظر صن تخم ناشف هنف نامز هدعب ٠ تواوا راسبتعا راوبد

 ! ماجرف ترسم دهع مابا نامزدعب شا! وا دوان ودوعفهندهوةرم یاج|
 ا دمر د ا2ا نلقاك یالضفو ندصرم یا٥ دنیئرقلاوذردنکنا ۱

 | ت ضارة وق هدنبسن نكح بفویزاکد با تمهق اط دش هنت شام!
 !یدوعهمو هدنک دوع بولواکاح هرون ره ندو ملاعە يقيس وم هلی

 | رک ت روض هد: س ةص وص ۶ لکشو رب زب دوج و هدنس یوا تها

 ایا تسو طارق ویذپملت سنا تمکح سیل اطتسرا لوا لمرات لا |
 کک ا ا تب ا ادو طابمد ار

Coیر اک دنیا تحاور اسوم هنس انعمانغ تلا هدیه تحاصرد:  

 ۱ ۱ ردنابنا دح*دیسر یکی دابا تاون زاید كنونفوذ نوطالفاو ||
 !هدنفلوم مان ۵م OE دداللا 3 ما رع ند مح ندلا نر شا 1

 | تا دن لعناولسترضح 1

 3 | دا دس عبط هبا مارخ هنراکرح نالف هدمانم ملام بشجوا اولا یی ۹

 ]۷ ES A هدوز

 روم ل رجا لعو ظعت ارورسم هلا یرمشدت ندتجهلوا

 !ندنفداصت مدع هیشر هدیلاخ لح لوا نوکحوا رولولوصو 1

 | كن دادح دوجوم هی فا نکیآ توه ود دو هند :
 مس mental . س

 وم ییا ٠ ۰ دف سسس

 د د ماج

 و 4



 ۱ تی
7 

(6) 

 ane ردشع د يسوم هلم لزا ءایذح ناو سوم هل 2 !قذح|

 را قیسومهگردلکد هد شب و افر عو تنظف تاک ار ناهذاوترمخ تابرا

 .یلوف كىم هنلاوف ناب وش ارطنهننابپ برایتان

 :هراعلایسراف يرلهدروب فیت هدهوورء نف 0۳9 ا یبا

 !هلیا تنا هيا دب , عوضوم هنسانعم ناځا هدینات وب تلا هدرا داسا

 | | مولچ كموقر» راعو ردراکشا یوا لاس ندطلغ یلامعتسا هللا 3|
 : عالوا ردشعوادرس ه> و دن هدنس نارا د ندا ا

 یدحومو نته كنهررح مولع یرالاس.هاو ندلا نص ها و

 ءاطالا دزع ییاسانم د هط مک حنا او رد: بد اتسا تسنیم هلبایرلذوا

 هلا تاماقم هیعرم لوصاتناسنا ضینلماکااءامکطاو نیقذابا
 FR نگر اشم با موجو تب ھوت« > لیعوردندنتنکر حب

 ا كرد سرا و ENT کر

 14 ٠

 ۱ ۴ تیدلوا ارفتمهدقدنلوااذاهدروضهزودآدلتسادف دنلوا ارج !هدنز وص

 8 | هراقیسومهقو رسم ةع دق تا لضالا ین یعغا كوو ەع م ندنا ناپ
3 

 5 :اروفلاالواندل امهتسا ترمک تونل وا هرکس یراقیسوم هل ۱۷

n aac 1 a 

 | دورم یرکذ انآ یربانب مو توت وب حوا عهرزو

 ۱ ضرب فدجوتبسا هلا یعمدنلوا ار جا موقرم م ویو

 e ت OLS Saa ورا

 “یوا هاب لر هدنروصوب رو را رس نایب یغیدلوا خیس

 فلسا یاب یس انم هلا بط لگوموج kعو ته, ع و تم ج

 ۱ قوصنیواا درعو یناراف یکح ینابرلعمو یموطرصن هحاوخو

 نا دوز

 : ۳۳ كنار ا تا ALR و 1

 دلل همراه كاندا ت ار عن و تارا ۳ هان ین هسدا دلتسا وا

 لدا ع رخو مولعم بدلوا نیاز ید ھ9 دهها

 اف نا ی

 1 نفو قاشدهروپظ كرار : وا و زد عا دنا ۳ هك لزا

 i ام منو لشعب ماش ام قلوا مو ینبدلوازلوآ قوما

E | | ۱1 ما هماقرا !لوصا, بدی جهات رای یاب  



 عتسم هلا یر هق كنار هدّسانو تون هدلوا هنسا تم ول

 1 N ینامندعبار باب نیموقرم نيل ەە دیر |
 یرالفلا مال كند رح نیلعف ءاطخ ًاشنم رول وا طاغ ند منش عنق وه
 عیاشیسلوا حوتعم یزالءلا نبع نبع هنو ةو نبع ندفلح فورح |

 شا هد یضامیرالعف عشو عن: تفل تارا نکل هلو شلوا |

 * رکنو رکنم* أأ کیو زکنم#* ر دراما ناو ع زل اھت نیزافدلوانداباز باب ووشکم |
 ایر تر و هم نک اا کس ندنلاوحن ات هدف[

 نو رشوه ر درس را تفاک
 ر دلا اا ملا تا ینانژا ی غندلو ا طاخ ن دز با فاکخف وتو
 , ۴ هشکنم * | هدحواقتهدبسراف یعسا تک وش وخ روش هو فور مه شکتم

۱ 

1 
 تارعا ترم تولوا طاع ندهشفدب هللا اف نوکسو نشو توئو ۱

 حة تسانعش وش وح هدینانوپ ناس )ھم و هر هز ر ڈے ڈقتب هل زرا 0

 #* الزم # :بحاصو ننمشنا د# التم# رر دراما هلا ارو مم نوکشوابو همه

 یا دک هدازورسخ وسار كاسم دنب زانحم ولواو لک 1

 لومهدیر ع ندا ت گاالد دن اسم دیتنا ین هرزوا یلوق موح رم ۱

 | ندالم هلآ مال دمو ددشنو واو یدح نزا اتار تولوا

00 

 لحاف ردح ندهارطئال نم هدیرع ییا زنا كراش عدو ردطلغ |

 E یفاتوم ۷ انشا ها و ولو ین یه هم او یک ویش ندلق «قان وم# تنم ما ۱

 | تدریجی هدر او ردلمعتسم هنس انعم ىج داعی 0

 ایچ ید یک ا نشواخ دم ورک ادای ی ی
 !بات توا یو ندب نوه هنس اع« لیقوم ها ع كوف ۱

 ۱ ىست ر ى انعم هلخلوا لاف نإ نږد نی ی

 دف ورحت لدابنیع م ا زولوا تاع دیک وو ی هروفلیق

 ید فانتوم ارظد هنمازنلا یلموجرم هل ادم تل بحاح شم

 * قسوم* ابنکندهیض ابر قولع# قسم #ردزاکشا ینجهلوا لس ندطاخ |
 ۳ کرم رو ۰ ھن و هزاغآو ما هوا ندا لیتر داود 4

iren rsa 4 manker rr er «هس د 0م تجسم م 



 ب رعت بلط#

 * ليدنه #

  eرطنن *

 ۱*:یلفنم #

 7 لعام

۵ 

 هدیسرافیممآ نکی ژ ثلآ نانلوالامعتسا نوار اججایمر ادعا[

7 
| 
 ف کهدرخآو ها نود مورک و هی رک م جو لوا نونو کیسو مب چ

 فد نبی هل ۱ 2 ي قا ی جم سوک كيم دا هبب رع

 :«دعاقوب هو le ا اا

 ۳ سم

 داره ندداوس رییکب راشلبا مارلا ی گارد كلوا هدروءار

افو هک هایم نوکسو فاک ف درع بولوا
 مجدمو نیست هدیسر

 تلا نا والا یعتسا نوجا ل ونش 1ویلاعا ندند اعم یزالاما#

۱ 
 AREN یاببا تایر د اجتهاد ۱ 2 ی اینم

 ۳ فرح هد هب ع نام ا نک وار را

 n م لیدتم * رونلوا الوتس یرلذوا تیعمو جن

 | ینکت ۱902 lejos ا عا کلا |

e NRT gg r ٤ 

pee ۳ راز د لامس د هلا نیس نوکشولاد م رم بکر ره ندءرجیما 

 1 نح ند دنتبلاو هد وماق یدابا زورفنکآ ردزراکشا یهکرتا

 1 :فداصت هن راراص ا هلوار هک هدا اف بنک يرالا اأ > نيد نیلا

 وید هلع € طشاا یق دار هدقدنلوا"
 1 یطنم» ردکلیا نیع ضامخا ب

 هلیمانالعوطو رومظ ندضرا «دننروصدط, فما
 ۹ [یشروهشم

 ۱ طالع ندراتنم هلبااندمو نوننوکس مهدی انفدب یا كفوز ەم:
۱ 

3 وک فورد "یطیم # راربد عورامس A يی داوو ار مد
 

 ۵ مدرس ۳ ہا كفب رع ا هط :راک دلبا ر ام

 جت مع ی ۱۵ فدا شر سم

 0۰۳۹۲۸۳۹ سس

  TRENنیمونیدل وا ندنن دم بتولوآ طلغن دونم | ۱

 غچږوساورومد * لبن ۴ق دم هل وا باقود هلا یدل هدب ع

EF N 3تب  

eو ی  

rs iT 

ge ` < 

 ا ر بت -یبلوا طلغ ندلقنم ۳ وا هلي و

 عش عنق نم هر رید كب 1 ۳ € ی, 7 رج "۷ دن 1



۹ (4ro) 

 زاومه توت هو: ص ن و را زاید هلم* رردیا داف

 .نددلام را مال ت دعم م هس زاف یگ“ كيف ورعم شن ی اکدانا ۱

 | ایل * هراسم * رد ام هلا قرف تارعارعم ولو

 | ظفل هدیسراف و طلغ E 2 را

 "اواو نو ن ڪڪاس ع ا کر ته تاع قزل ۇاو

 !سوتفم لیقام لّصالا زن كردغمواو هدقدنلوا لقنهناقام یسکر ح |
 9 هنولص نکا زواوا هزادم هلا بلق هم)ا ۰ ىنى هنس هز وچ ته دعت نالا

 | بولوا تلآم سا | هدننزو هل: زا چک ه رتشکة مور م هلک و د هذ

 متان ناذآ نام بولواناکم عسا دوخاب ردهتسانعم ناذاتلا
 ]الا لق هیات واز وکم لق امو هاش یس رهش 9 رولوا ۱

 | اسا نالوا ر ع قرفالب هناذآ لح هدسراف رد راح ت ۱

 نوحا ی ارفق د طخ 3 رادیو ماو 0 روداوا قالطا ح

 ۱ رسکءدب رع زدلمتدم هلبا بم خف ی مه تام ناکمتانواذ نا[
 ةه غ هدیسزاف تولوا طلغ ن درن هناا فو نونوکسومم ۱

 ولعلا عضوموه ۶و لالا طلب منا سالو هوڪو حاتعلاک

 هده لع هعوصضولا ءافسالا نه هوکوازه نا مععااو عافر الاو

 ست

 3 اا نوعا ادیو نالعا هدن ولص ت تاقواو لیدانفد اقا هدزهکراتم

 : اردک هل مع ردك یا كورەم لح نالوا تن قلم

 او ریو ی ی هام ا

 .ی راکدلبا داقنا عا رخ ةدن رروا نير ون عطوم ییضا كن هرانم

 ۱ "وا هرونء هدننروهلعذم نالوا ناکه مسا هنن اتع ةن كسک و

 5 عساربنع هلی لوار سکر ظن هنغیدنلوانایب رای زارفا هلافنوکسو ||
 1 !ییوفکلا یبسطاهاقبلاوا تایلک تحاص ازز هل وا هظعالم نا ۱

 ان لوعلاو لع الا ام شاعیاه یه هلالا رد ۳ هلا هرابعوب

 أة دعالف هرصاسحم هدعندف»* قلم * ساقلا لغ تسل ةعيصلا |[

 چ هم ده |

 ۶ هرانم #

 رض وم مسا

 تاذانای هلا نونو لاذ څو هر ما نوک تنو مر شک کم فار اک وا



(srs) 

 ۳ ا ی ی وب راو رب خر دن لد هليا لاوس

 مدآ هغ ٹکر ارکت بوی و هلآ هدهمکش یدیدیدلوا وب لق ئدب زونوا

 ۱ ۱ شم کود یسیر یرلث دنا شاہ بق دنلوا ف ٹک بوراو هل دردنوک

 8 دوچومەدنسەدوكىندىرالاوة شمر وج ىتإ كن رار , یصعب كدب

 1 نامه شرا یوضعرب جاما شم روج نشر وااو

 : قج هلوایکلیا راد محو ردق ییسنرب یرا کلر كنب رازوکش شع رایشاز

 ۰ یانار رهو یک نالغوا كحو کمر شفت یرو و یضوما

 [ «زکفرط بوزو: ڪڪ شاب هدب شعا نوزوا ندنب بقا
 امدا نواب :ا نفد مدش رق یزایغ یدنس ناااسو لاتسراا

 زاربو زوا ندهرانمر دل کد لاق لەن كنسهدوک یدل رهدنوکا

 | نیما هبلبا رسءرربخ یلامنو هناعسقح ردررفم ید یشاهله

 ,لاطب هدنرهش هیطا» هدامنن اچ كموجن ی ىلج باک ابلاغ

 ٥ هزاب ر قاب ور ندیامز لوار درا ور رب ر ریدر دیسأز ظفسم ك رام

 تبریک راکرب هادماقم لوا اشاب داج | كالم هدنخ ران لا یللا كيب لا

 ,یقیدناوا نفدیسآ ر كتي« نالارام ىز رخت یدلبا هع.طل هبقدلبا

 |هلصایزوطشاتکب اج * یا ردنا لم * رداکد دعب یسلوا لح

 كندانآ نورىف سوماق بحاص هدب لع یا تفورعم ىز و چەن

یربدلاب رب رهو شمع رو> یر اعم زاب وردد یس هتخ و ی لا كتئابطا
!] 

ame.تب  

 مم تدلوف ضطابلا دش ئا ینارد تاوصتلاو طاع ینازدنا م

 |یضوصخ ما هدرسراف بولوا طاغ ندارد مم هلنا ارذمو لاد

 تادزفه بتک ن دبا رهنسقت 4 | یرد نادنا قدملوا ناهد روش هلبا

 ae #* مم * ردرلشاباناسهلبا یژ وان .لنسلع یکجا هددنط

 / تموق رم طفل هدب ی زلم تمض هس انعم نيم یلباعم كعرا با

 1 مےعش ہللا احدعو رکو نیش 2 هيوا یانعم یس هنعوف و منع

 | اه رامظاواب سو ار نوکسو افق هدنسراف بولو قالطا

 [!ییفدلوا ندغاب : بويل وا ند كل رس هکر دلکد رعتس رازد برق

 مشو نیس بویلوا لیقتسم لو میل هد عا نوچ ا نا

 دمج.

OR 



(tire) 
arog 

 ,هذ مش هروس نارصخ ۳ اولا موب لا لاعب هللا مهزنک مارک نب رس

 .هیا صاضف حورطاو نَس ملات نتسلاو ندالات .ندالاو فنالاتفنالاو /

 فن رش روسو هلآ ادضرفو انوا فی رش ظا انکا دراوە دنس ەگ رکاب

 دنس هياط عنا ۲ نهتاک قالا شان ال و تطرالو ةا دیعتس !هدماعنآ

 .هددب وت فی رش هروسو هلی ظوفح حول نسهفیرشذلکباک او |

 یاهعسءاضهوردق نق رش ظفل بک دراوهدنسهعر CE تونل

 ماتت مد غال بانک فی شل د راو داق یھت تنا مولع |

 "تنیادکلوا مولعم دوب ردراشهروین رس ةت هلا لخاانالوارخ الو

 باا هراز هک ره هوا هعسا لع یا ین ناقش ندهلات ذجرکا ۱

 نما ندزرمفوقو م دن هب هدرب یاروه بولت اع تعب ینا هیلبا ر

 | یکم دو شنخرذو هلجرف جوا هساویسو و حرف فصا ههوقرمزهج 1

 لب یسآر طة كن زاغ لاطف دنا لوق يلع اک داع هلحرم ۱

 عاقبلاو ةكمالاءامسا ىلع عالطالادنصارم یمساتاهروهشم يج را
 لا فیفختواط نوکسومالوبم ما رظنهنغیداوا ریحان | ۱

Êو یضرفوف بع نلوط زدم وفرم "هدلب زدطاع نددیطلم  
3 ۱ 

۷ 

 زرهط نوا كب كنس ی ماف هبصق مان هتخ اکض مهاو هدنار ذ قم

 نسنیکی نروتت ردق یا لب ی شفاف یمن

oun 9 eyer 30 ٣ چ " UA TEESE 

 ارونو الاما د ود ی وشال وهاس ر نادات |

 ۱ "نهلاب یملا و شفنا شفا نا مو اع انکو هللانذیعتساهدهدنام

 ۱ لکتیلف ال عو الو موها بکملانیب ن الق هاذا |

 ۱ بکنم اکهاتو هننانذیعتساهدکر اعر = روسو هلا

 ا نیرغ باب كنازف زن هیطالمه ردکملب لبواو هلا دع |

 وا یرا دهاشم هدنن راس دم ه.طلم هد ره ردهفیقدو [ 7

 | هشناج ی قرش كيهم وه رم ۶ه دلب کز نیش ۴

Beit 1۳ هدنو وصو, هدهطوتح لیس هةر و یکیدلرا " 

 اەف ماد 2اک ددی هان هطلم غاطلس مب تاعل الا دعب شا 1

 هکر نشر یدلکهرومط تی حسجرت بواوا عفاورظع ليس

 « دطالم €

 هصیهبب رغ

 حان هنخاک

 هیذمللا

 اة ن ی ی هوشی ج ا



 ما # توکم 8

 ر HFG ie باک ا 7

 "ندلوا باب بک هک هوا لاو قم هليا نوندم هب هقرو ر ې :

 ۱ و سا یظع : هععوت یتیم هندورو مدع ككاو قم مسا :تولوا ۱

 لاو نایک تفاکک + دنلجحم سوکھ: هثساذطم ةبسکشلوس شا

 کون س هک باک نالوا زر دمضم لی | ۱

 نر لاتبهذو تر هد رحو ا نوراکلا

 دهم هسا رولوا عید هنسفنو دن یس هلکیزاکمر S1 رربدا ۱

 حج

5 

 ا تاحال طس

 : دراولاو باک
 تا فای

| 
اردندطاقلاد ورو ادع هدب غ مالکی 1 URES مم زا

 اا دابام

 هد اب رس ۸ ١ تاماقم بحاص نیم هنعویش فر اهتلادمب فا تو ھ کم کل و دا ۱

 هتک نادنسب دوخ راک آیرافوقو مع ھن :بسهدام لا ردزان ات ا ا بوت

AE,بولوا تدناکم هلا ایءاتملا دعا یو كر وتکم وا دل اراکوا 
 

 راکملد فو را مقار دز شوک یراراکناینغیدلوا بناکم هاب الا
 صرف یدیفم طظفا بناکر هلن اب یرراکدلنا ادا می الو دلو اا

 , سوما رف نی دلو! كبتکم ینا تلخ نانلوا ن اینص مت

 نصاوغلا «زد موز متی زت ر

 بطاخم مسا

0 ۳ 
 ۱ أ تایاج هات وفا !قرلواذاشسایعلا فالخ لعَک نایب كن رالاتما ۱

 | سو تابوت دوج تاو ڏک ی رک یرلف دل او اا5 ھر فدا رم وا ۰

 ندهد یھ تالک دنحالطصا ههاع تاک دا یطخسات اردن شايل نا

 ۱ نارفو مع ناقرف داف جالطصاو. دلح نانو نودت

  | هد نیفنص «حالطصا وهم نید ناکر منشی وضا حالتماود وەر

 یزد بدم یک سرب اک ۱

 نیوتن یک اكقاروا نالوا ردح بيڪس



۹۳۹ 

 را جم ای و هل سم لاد ن ڪک نا ادرف دل EE ماد |
 ن سهدبع یاننا مود زم نص کش رذیلءم قلذلاننانم سلف ۱

 ن رع انا .بولوا مدارب ت ددر نب |
 چ = شعازلو ورعم لبا نعالف | تحن

: 

 ۱ اایغ وجر دا كف تاب دردشمل وادافن ات تان ون رنو یلدفیشاات

 صع رقیق ۷ رداکدنع ٠ قاذمل ا دنع فزدلاو یدنلا یا رک “اخلو

۱ 

 سس

 راک زور ندیاتوبه ندن ناف كناشمداب روت دليا لاد

 | علطم هدراپب مابا یچیدلوا یواتستمراهنو لل دات ردییسا 1

 | یداک زور یطا زوبد ؛هدنزونصو لرد هع ز نالا نازو ندو

 نهج لوا ماتحت هنهلکیهانسا نسالقا ەر اک رور هلغا وجب نات وا تین

 * صارعم 8 نانلوا لامعتسا نوا عطف یزهنسن یفحب * نصارعم دانشور

 ۱ | مت کدی رع ردابحتس هلیالمېمذاط ییا تنور |[
 .هدمسراف بول وا طاع ن د صا رعم هل هیچ« داضهدرخآو فاق نوکسو

 ۱ مدرخآ او جبران کند ڈر دنن ززید زاک باهم اكد م

 و ق ؟یاالد E a كنك قب عطف طرف هليا رم ضاتفا

 تا ىج .هنتلالد هموف رم یایعف خدا صو لتا ها ممعد اض هدردنآو

 ۱ . جد صقم هلبا هلم مهد اص نبهدرخآو فاقثو ممرسک هغ وقف ۱

 9 دصع« * ا رداع لباد اص خف هساذعم ادص عضوم۷ دص # رووا قالطاا

 || بولوا طاغن د دصعم هلا د اص کو فان نوکسو مم خفه رع ٠

 نالوا رحم  هدناه . . لاری دا ن د تشاهآ هلا هرچا دم «دتسزاف

 یلحعلا نام هدر ضد هل لوا ناکەم مسا ندا بات دنععم وإ

 | دراو هدننزو لعفم اهلنا نیعرسک هنب نبه هنعنددلوا نایاب زو شکم

 | لسم هنسانعم ناکم قج هنلوا لدغ تیغ نکا نردزاکشا نخوا |

 ]| تف! لهان کیا مزال لامعا هلا ن اعر شک بولواندنوفرم تان هت

 ا یناودو:یچکچارک» یراکم* ردراشابا مال ین ید ب ۱

 هج ناظم 2 د مب مام هدیزع ر دلمعتسم هل ید خف هنت اعف هنسک نرو هارک 1
 ار دمو هب رع فاک و انک ەد اسراف تولوا طلع ندیراکع هلا ازدمو 1

 53 تکنیکی تارا راک دخل دانایی ار سار کلا 1
ISDE 

erm airs 



 1 نالرغم 8#.

 نجام ٣م

  TETدا یر هد ۳2
 تاو و نکا ع اجا هلبالقن هنلفام هلغاوا لیتنهضهرزواانهدیویمماا ,
 !یسانباب هلغاوا بعم هاو او فذج ییمهنیک اس عاقجا عقد بزاوا ۱ 2

 | بولوا بیعم هلا لبد بت هی هرکی مع ك نیع ن وصل وا لاسو

(EE بر 

 ۳۳ "وا ست ويد تب زمو و و طيح لالا ۱

ج الب
ر نیس ر

یرهش ک
 ۱ دروهش

IRE ۱نالبن- امسا میکرو هد سرا و ] 

 !بولوا نددس ې ءاعبا یل صان کلا FE hE ریس

 ل دل هب با رظب هنغیدنلوا قدح یس همه اه هرزوا ماا "هدعاف

 | ینمارازازعالا مزالزاجموفرم رج دراکشآ ی نج هیوا لاس ۰

 | نینوآ رولوا یراصو ایزور هو صاب یرهز بولوا دوخولاربمک |

 | تیافب يلج كنردرز بولوا ېر ندهحار رازون نالوا هدنلوا |

 ارینعو بلج هناشآ نما ناسا .هدنانزا برقا هلهلوا ويش وخ

 هسک "نالواولوا یعدردقملا مظع * خاقع* ردنیملاوا هرس کج ۳ ۳

 |ن الضفتم تاع رو هل ظا هلا هلیا ساو هخد اکم هتسات خم

 | خم هل هلیااخ :نوکسواف مه هب ول طم یاذعء هد رع رد مور یا ۱ 0

جام E در هلبا ار نوجسوان منم «دیسراخ بودآتلالد[
 ان

 CC ا2 نالوا لماع هلا لوف و نابمر اق شيا یکیدللشبا

 ایا انعم نجام ذل لبا ج چ دهلی زهلمجتس لباس راف |

 أ ام بولوا طلة ند نجام يقم هلذلواعوضوم هتلالدهررح ||

 | یخی ندغنرعن» رو داخ اقم رولوازوفد هلا لاد نو کس وادم دویدن
۱ E طاع E E ی A 

TET 
o, ® 



(ac) 7 

 واوشد هل نت نوک و اد دوو بواواطلغ ندْلضعُم ۲

 # نتذوعم # |دوعا لقو قلغلابزب ذوعالق نا بعت سا۴ نیند وعم # رد |
 هژبا وا وخ ای كننتف رس سوء روش نان وا ازت "سالا وا را ٍ

 لا واو رکو دیدشتو نبع غفو مع منم یغصا هدییرع ردلمعتسم| |
 | نی هب هلند دوع با واو نوکسو نیع مخ ارز ردنبن دوعم | ۷

 نادتسا صاف د ذوع هلو دی دن ردقورعح دنسانضم کد هاو

 |وغام لاو نود اد دشمواورمسک لا
ی وعت هنر ز وا توا وا لوس شا لمس

 هنس شهلوا ذ

 اسد وعم اند هنارغا لح هدقذنلوا هیننو رد راکشآ یتح هوا

 نينو هل اار نه هدف رم ثیدح رروداواتمارفور تات ذو دمو

 | دارظتسا " زدشلوا دراو نلاغت هللا نلرنا لا بکلاأرف اماکف|
 ا تا یکی شیلا مسا ناندوعم هناتررح ناتةبرمشنائروس| ۱

 رسکی جد هنت رادفد رش هزوص RE نوفاك ااپباابلق | 1

 نتفق روئلوا یز ناتشفشقم نتفق هلا هبا فاق

 ER "قلوا وبا هتسح شفشقت "هفت و نوکسو ۱

 یتزابلات ار دضعت ن دنژ هما ید كنا تب رش ناز وسو

 * نویعم* | هنیتاعم هنسن نالواولبیع * بودم *ررولف یر ندفافن ضرما 1
 ۱ هلبا نبع دنورسکو ا مم خف ارظن هنتغل زا لها ردعیاش یلابغتسا

 |هکه بل وا روتسم رولوا رادبیع یسبسراف بولوا اغ ند بیعم

 | عومه نویعف نسابقلا فالخ لع ندا ع برع عاف مس كىي ۰

 رادررح بوغما و بیع وهو قرف الب هدشوماف ظا < هننبدلوا
 قرف بل -طم تادافدنلا وبا" ىدا رع رر ود طاغا فنا بولوا ثسقمنکل 1 ۲

 لها حالطما يکيدايا م لا هدنشلاما كنب رولا نبا دوهشلا لعن هللا هبه 1

 7 وتنوزاخح | نالوانافوحا کرا ٹاور هیاغ هللا هجر هبلار اسم ردینهاوق ۱

 زا لالعاالتنیرا ها یمن متون بود ضالخا بر هداوحقممسا 1

 | طا وحش هتسانهه هسا ( شدو تویعم نالوازرح هرزوا لص ا 4

 0 | رەب ەن ش اب باتو ليکم س الو 1



(r) 

 هلا لاد خف هنسانعم لحم نالوا جارخارل هنسن یرللاثہاو شکو

 ندندعم لبا نبع وكس و لادربسکو وم ەد عر دءباش یلامعتس |

 خ4 هیوا خ زرد ناک هللا هب رع فک دم هدسرأاف بولوا طالع

 ۱ هدّیطعنآ رقیب رب دهن وط نطوم درب و ندع هلا لادنوکسو نبع

 ۱ ناب هلباتم فا تانح مارک رقم نحب رش طفل نع تانح .عقاو

 تر تفآ باب زاززک انس هیت جو تام رب زا ۶ لو

 هدلحم لوا لرجوج تازاب و ندنراتماقا هدرهوج لح اوان
 | «مطاخن کل ردراشلبا م ارتلا وید ردشٌماواهبیه ن دنس همزود

 هنس انعمیسیلصا ناکمو کم كتشره نەم هکر واوا مال هو

 | هلباادا یکر راب و ضل ندعمو به دلا ندعم ایطم هتلالد ید

 | یررکر ?RY نونا هدنر ريج یندعم شک ابو. يندعم نوتلا
 سه رد لیصت a كد یرلبلصا ناكمابو اإ *هعم#

 ۳ ةا قیقعت

 عفاولا د

 حارعهجاسدیف

e 

 اا مکا ااو یاور تكلا ناو eet كشوماق تحباص

 | فوم كلاناويح نالوا یسی رهاط نذا هکيوا ناجو قبسروف
 برشولکاءاع وندناسناهبنطاب هر ءاضعا د زبمیسهبنکش

agطلغ زوهشلا وهام ىلع لب نبع نوککس و  

 یراچرداوید رد دعم هلبا نیعزسکو منه خن هد درع ثواوا

 1 هليا اهدم و و خف هموق ورم لح هد تر اف ردندنراعالطا مدع هندی

 هلال تاش هد هدعم كحالقلا بخاص جایمحداشو زارند ہاکی

 || کیمیا نت كنيم نوکسو مم خوت ناپ یخیدلوا رب
 عفاو هدحارم هحاید هک لوا مولعم یجدوب رون روک فلا هیاغ)

 هدجم لصا نکیآراکشآ یبهیرف لفط هدنفوفامچ هرلک هند, همی و

 ۱ كع هل ۳۷ هموخرم هن هنن ید ا ر دید لچدنساچم

 "۱ یر ات 9 ود 1 دما 9, قم لک 7 دعا ندی دنوطالفا

 7 داضرخفهنسانعم هنسسانالوا لکشمیمب ولت قعص9 لصعم# هی وا



 یی ۸
 ی

 اروا زىلا هدر لاسز مان ةبنلاو لهاا ظاع لعمیتت[

i 

 شلاعم* قدم هوا لصاو هنلصا نارنج بن هوا ندبات 1 ۱

 جا اع هللاا و کس و نیع عف ع وصوم هن انعم كلر دی زد ٿي ۱

 دانم كىن هیت یرغ 1زالنوو باتورغ ا کارد ۲

# 3 ۰ 

1 

9 

 هن رونالد هنسمانعم شفلوا وقع * یاعم#* ماو ا

 مه ةراظ ياعم هدر ردعءاشیر هن زد اسمو ياعم ندع کی

 | اه يور هللا هود مش هدیسراف بولوا طلغ ند نواعم أ
 دقارا دن رش *هروش موحرم هدازااشا لاج هک هیواهدیشوب زرد |
 هدنرسمت نورکشنامالیافن سی اعما 3 لوا دیماه راز أ

 ریز رد هلبا فحش رعص هاب و E با لعن ندناشاف ماماد|
 /یراب ارتا ارر ردیقالخ كوب لئاصفو لاش رد هیلصا یمن"

 هکر دوا نسخ یا ییز كام دنت هموقرم نیکو رده دئازا

 التم هدنارءاب رک هدنازفو وی هه باو چ اد هد افق ۱
 ثتباع .تزکزدمالکه ریش یکی یبلوآ یر ,OE اض 3

 و و eri ا ۱

 ۷ یاعم#

 ۱ یراق بو دی لا دوفعم هباواو دیدشتواف مضو نیه نو کسو میم

 ياعم ظفل هک هیلو ارس رواواش 7م لبه ءاخ نوکسو اب

 هل ا رس کو ے به ارظن هنلصا هد رع به

۱ 

 مر بلطمب

 هلابهاو شئاعم | نولو اة رهاب هدلارعتسا هرزوا لضا | ارظن هتفو دلوا تشیعم ىلا

 تلف هی همه هدعج هلل وا هک یلص یاب زولوا لغم یردقن

 هنسیازوناوا راتعاهززول ع زفر کاک لاو حباب لاک اغوا

 | تو دانیشت هنس هلکه صف ییسماکهلعفم دولوآ رال لاهمتسا هل در ریه

 لادن ر خف ندنهندلوان کنخاسالاجان هدام یی کل صم

۱ 
  Nس5



 * لضم 8 د

 4 قلضف "۷

 ¥ ترطم#

E #ةرطم 

 ٭ لطم 4

 ۰ هلو ردطلع تدل اصوم هل اداضر وواو نویو مس ا

 : نران یا رع بهر زج رلیض هب ردشملوا یالتخا دس هیچا
 ندنف,داوالصاو هل قلقلوالصاو هنر تا رف هللا لج درابطعاو

 هشت با یم کكلصوم تالعیسناب زلیضعو ردم وارمن لصوف ِ

 ۱ یضرعو ہرن و رر ؛ءدلب ردرلنلیا نابود ر ردوا

 ا ۳

۹ 

 هدایرکب زاید هلان درام هدنرروآ هل دره 9 لصم »رد عادزب

/ 

 داق هنساتعم بآ ةلول# قلضم * زد هقیفدو هجرد در

 نو دم ةدسرافو هیافس هليا اق دمو نیرسک هفورعم "یس هل ی

 قالظا : ۲ اسلارام یش لبا عضو * در هک وح نانو لاعا نوتا

 ناذ برط+ هل ار منکو اط نوکسو میم منم هدسراف ردل) هس

 هل میم راک للعام مسا ةا هل اسم كتا برط هد رع بولوا طاغ

 كلش یاناو لاا 3 هر طم * رولک بارطم

 | ديب رھ روش اوهام لع ی مآ تكفورعم * ش یاراک دلنا لای عتسا ا

 ۱ هلی هاب ورمسک هنس ابو تا نأالوا تراهط هلراودنک افلط

 ۱ يعتوصو» مشاكن هان دن زد راف کل رد طلق لد ۰ رم

 9۴ طب

. | 

 ۱ و EMR ا

 : هليا للا دمو هب رع ء از نوکسو هيم ءاب خف هدیسراف بولوا طلغ

 | ار هنط ضط ساک لصوا هدسوماف یعما كبو وردم هدا عقاوإ

 || تدشاب تالش طاقلا نام هک هبلواخ درد هژءا لا اب رسک و

 ییا انظم لبا م ةدقدلوا طلغ بودا داجما ٹال نهرب

 اهلا قر سکه تس اتمه هدننو ڪو هدزاس * برطم * هلوا رلشابا

 ند هرات هاب گم و مم خف
 رڈنرفا ید یعاوآ فدرحت

 | ساخ

 بصف جات یندلوأ اشد قالطا هرلناوآ لامعا ردنداعم راسو

 ۱ لمعنس هلا مال خف هن اهم تالکعا طظ ٩ دهہاظم ۵ رداد

 [قشیذلواردصم ندا ۱9 هدننرو هد هلا مالرمسک یینصا تواوا
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 ۱۳۷۳و ۴

 ا *دازاشابلک مور یالعڈ هدن را ردصه ت ب لصفر اا 5

 هسنلا



 یادش فصن د ندکنآ در ی مرد عبر و ذودلاوحرب ۱

2 

 0 ها ندا نا : رح ندلح ندا ذ دون : نوش روقهرا دتسالا ما هتنناص

 ةر وسام كفرظ نالوا ذاا ساقم هکنآ طرب نکل ر ووا قالطا ||
 | یرادقم زا یا ښام هنب رېط رخ ین كنب وراقوب ندنلحع یاد ||

 الح لاح قم راب کیا اهلا قمرا :ون ردیغم را ئ را عارذ رذ ذ هک یصا

 ربتسیدوب ردهرال قلو لز ر بل فرظ لوا * دينا نبح - بولاق
 یراتح تعاس ترد یر کیه هت رر بارو دلاوحرت هک بلوا

 یلاروآوآ ندهیف شد زر هب رقرهب هد ەك رو نوکر هسلوا 1
 اعض حد عابرا هال بولوا لصاح بآ هيرو وقل هک برق
 !تدوضهروسامر هدنعاس تزد یری یتعب م موقرم توو هنفدنلوا

 هدرابآرفحک هیلوا رو روخسم یدو رولوامجام هیفرو لای حوا

 هرزوآقلواهیفترد قرد : یواوطره هدبع هاسیکیانوا ی
 اود رددوجوم بآ هروسامرب م ةبوبق نالوا جارخا امعولوط قرق ۱

 روپ يدب كس هل لا مولوط قرف باعد هدیه را رونلوایکح
 هدف دوام ید یسیراسب رد راک ایج ۰ .دیاهیق شما ۲

 9 هبطصم 5 ناکد . .هبطصم * رولژا شلواممتحامهق یکی زر در ر جوا ۱

 97 تلاکم شهاوااش مفن و صوص نوعا سولج تن یا
 طلغ ند هبطصم هلبا داص نەك م م رس ڪڪ هديب رع يب

 رربد نا هلا اف فو دید شنو داص م ر هديشراف 7 1

 مدرلکهرف رکانکا ردراکشآ ینیدلوا برع كموقرم طنلهجرکآ

 « ىكظنصح# أ رج سونم * یکطصم « ردراشلبا مقر یل الد هموقرب یانم]]
 ا یشن دیا نالیس ندو رع مرج لماحیروهش» هرک ؛نانلو ۱ 7

 عابخاورممکو ن نونو نیس نوکسو ا طو ےم .غف هدینابرس تم

 هلی فاکدمو داصنوکسواطو مق ب رجم ند ی سم هبا مج . دما

 1 زربد سامر هلی یم دمو ار هدیسراف بولوا طلغ ند ًاطصم

 | ی الك قف خلاق دعو منعلاو وفا ءاکطصلا كسوماف تحاص |

 مد بس یرالاشماو م مسورر یناوآ « هلفضم 4 هیلیوپ سومار

a 

O saa E o _ ARSE 



 # نشم ۰

 | وک قرف
 مرعو

 # یر ەد *

1 

1 

 سا نیس ناوک ر ین لو اطلخ ویزای ۱

1 

 هک« رسام حد را ر ب نابن ی إد یکی 1 ۱

(r ا[ 

 ۱ ۱ نش اک نیاز سا ا درد ن ۳7 وا ی وا الدف نت

 1 رسکو درمه غدیر تولوا: اف ن ندنّسم هلن ن انوکو

 ۱۲ نیزرق هوس بز دتا نرش كرد غمار لا افلىم
 ناب ى نک نزا تسن دیک نونو تبسل ءا تولواهبسانعما

 « دیشو ر دتل وا هممت هم وقم تسوب ندبس لّوایدنآ شغلوا

 .رولواقالطاهنسیتشدو ییها هلخاوا یان میام کیو

 ۱ هنس شد ودمس وکو دنفنوک ها هس رام فاک مض هنس یلهاهدقی رفت

 هنس انهم تاک فرص  فرصم مهر ن وکو جنبش منم
 یعضفا ند هنامز نالضفتم یضعت نکمآ نده نالایعتسحا هلا دار ما

 هب لات یاعدارد فرصم هلدااررم کو داصنوکسویم مقهدیب رها

 هبا نیغ ف یر ذصم ندا والم ناب ترتض ارز هيل روب تابشتلات

 ۹9-۳۳۳ نبا یرالوا هلءا نیعرسک ناکمو نامر س ساو تّواک
 هنعد دلواررگ هد دو لنه ر فرد حزم ھم هدفربس تتکزاشو هو اشا

 راز دجرخ هلبااو نوکس و هججبءاخ مههدیسراف قرلوآ رع ظفل ارتظنا
 re كىچك ضور تجند قلنا نواه الج i ٭* شکا

1 

۱ 

۱ 
1 

 نانفارامنانم یلاعت هللاهاقفس ناخ ناولس ناطاسلا دارطتسا نزد

 ندهب اچ هذن لاو د اینو داچا نوعا بآر اخد ا «دنس هبرق هغاب
 ةدای زالب هدیبعب هیدن دع لاو ناب رح هک اما اتو لوتمالبنا

 ۱ یی نل هنر دا هدعداروتب نامرف نموا لیدعت ناص قالو

 ناتا هنس ارا عو ارا رک ناکمالاردف ىلع تفد بح اتص با

 ا : نانلوا ربت ەز وسام ى راجن و لیعتسف» دانیم نابیاهارنالایلاو
  كارنراپ ین ارز نادلحقم دلباذّوفن كلوش رف مر درب ةزادتسسالا مات

 ]مند هرو امر ردلکد ناتهر جانشین هلوا توافتم یراخازوسآ

 3 ندمرد فضل هز و ساه تفصم ب ولوا؛كلدا نال ءاددفا صاصر

 زودلاوحرب



)4۳۳( ٤ 

  ERطاح ا شوهب شاخ هلو ۳5

  ۱ندنراترضخ هنع آیات ا یصد دوءسم نا: رولوا كعداطالتخا

 هدف, ش نيج ناب  ehe ۳تاه وهو

 هنسداتعف كالام هلا هدحوم ء اون نر یا وفا ۳

giren 

ês ۱نالوامج :ندنرالخ داسقو هنف سواهم هژباواو رس کو , 

 "نیلداع ندهاش هتلالد هنسانعء دوو یراق ۱

 |ینزللاشناو ریفکتو شوشم ظفلاما رولوا مقدنم هابنشا ندنرلل ۳ ۱
 سشنو فا هدنبتک ناعم عاص وصخ دورولارشکهدالعراک ناف 2
 كنندابآنورف سواق بحاص هیلع ءات نددودعمان یعالک شومآ
 (یدناوا لقنهنیعب یرهابع كنب رب رح دخواصاوغلاهرد فلآ وم 9 0

 موش بزتیلاو تیوشنلاو فالتتخانا وش f هد ےس دوم : :

 ا هال فرش ھو لقب نا تاوان شوشو ۱

 .لبیلج ۷# هم # لم الف ردم وس رم یاران سوهلان 

 اذ رش ود یغد طیقانو بورد ص5ش ناو لاععا نواب 1

 ,ندەشام هلا معذم هدیسراف یعما كنهف ورعم تلا نانلوا لامعتس| 1

 هر طالب هل مال نوکسو میم زس ڪڪ هد يارڪ "تو ۳۹۹ 1
 هی هنیچومو هش اقنم هلبارر  باعا ظانعلم هدٌنزع که وا و قخاا ۾

 شات هک شا فنه رونلوا قالطا هرانلآ فر کو هنسل 1یاتمارلنوپو" 4

 تلای ريکدلیالا ایهتسا نوعا دخایراز رب نذهشهای ور رندیاعیسن ۸

 ۵ عیب ی رل ڪڪ دابا: قالطا عن هد رد هنامز لاف ب ولوا ۱ ۳

 ! والف هدنعضو لزا هشام دسر افو ردشما وا نایبهدنلبذ زم ھڪ ۱

E ۵اجر سو یو یون اوت  

 ل ج ااو و ا یھ

 را راطالتخا تاشوه هلاواو نوکسواهخخ دراو ه د نیغ رش نیس دخ ۴

 6« هم ۷



 # طم ۷

 * قسم

 ۷ را وهم #

 زاوشملبا نیش نوکسومیمر مک هدب رع ندرومم  یریبن !هروکهب ۱

 "و

 [ فرش ه لوخبم نیلیق لایا فذح هک هبلوا قخ دز ۱
 1 یی یعحهلواینالخ كرومشم نکل رولوا اشور ار ةلكع د هيد |

  Nتولوا ۹۷9 هلا :صاصتخ اه یی :

 تمام رپ تشمل در آوشنوک می ررواطشا

ا نامداهدقفورحددعو تاک ترس تب نع قشم ید 1
 ۱ 

ta; 4وا قم نادلاتنمعنا ۷ س ثموفرم اس  

(EP 

 ۳ ۳ vê وا یک راشم یندا هل مل یت دلوا وا تعالس ندفذح

 ا لابهتساوذخ لبا قورموب لرلیهشونارو دام *طشم  ردپرلمولعم|
 ا ؛نبش نوکسو ےب مط هد سرا نکا کاندفورعم تلآ یزلک دلا

 ۱ رو جن لقب هستم مت« قشم هو تبت |

 قایم هدر ° ردعباش تاعب یر یی مکدادا قشم هد

 هر تا قتقورحو

 عن هکدولوا خیال هرطاخ هليون طلغ ًاشنم نارد باتش هللا نیش
 | نیس ثولا كبروا ید كىرى. مسن نانلوا خا ندداتسا هدتاکا

 اتاما لمى ید هدف رح و تیوب امش هبهموق رم را

وام وا هدام ول كعد هلیاراوشنم ناردبار اطا نیلاح ن سخا
 | یرا

 ۱ شوشم» راولوایفدارم كنلسیدتمرا زابیکلب !یمالک نارا شخلیب"

۹ برف هسرب نیش هدب ی ردروعشنم ۷ قشیرافی یتعبطولخم
 

۱ 
 ناو اه شب هدنلع ر اعطا یره كلودخ * اونم لوا میش

 راز ادم: :یسسراو بولوای هما تاناحم كعا صرع هع ,یزاوط:

 2 صرع هغیب كن هست ره کدوم دولا رواوأ اراحا

۱ 
 زر تعرس هدنناتکح مالو بس انه ےل رظنلا حطو زا

مو نس ڪڪ هوس راق تولوا طاف ند شوم هل
 هلناار غثو باش د

 ٠ موش ٍ



Ern) 

 دا هنسک نالوا زوآروزنکل م«ردشراب نوجا دا ات اذن

 ۱ وزمع ترضع هدنزاقذروبب رذج انج ءزکیآر یدلکهرطاخ لع

 بلاغ هروآ روز زب وا هد السا فرط هناهس هد نینءولازپما اب
 أ ندراتاذ راکر د نکبو هجوت هدیسکبآ نکا ردد وجو ثاذیکیا |

 ان ها یر ریپ ز نب هللادبع یرکیدو هبفنح نی دمت یر ندلکد |
 هرات ندمالسا فرط هب واعم ترنض> هدنزلبا وح ردنا اح این

 يور .بوروب:نوسلوا ها رولوا کره مرال یس ةهبلع كنز

 هدابع نب دعس نب قالوا: نامر وب ارم هراضحا یراناواهب ||
 هن رافنا هدکدلیا دوحو تابا هددقیلخ روضح ی

 اهش نزوا كنیمور ص اشو حاز خا لب وارسىرل دە ذر وچ
 "بولغم ندا هگننزفرد تیاغب هدک دیک ت ولآ ځد زوفسع و ۱

 ۳ د هار نسب زسا تا عقد هلغلوا لعحنولب شب :ةحةلؤا 0

 یش هروقسه بوروب باطخ هناجرت هدودنلوا نوعد هيفا

1 
1 

۱ 

۱ 
۱ 

 عهریدلاف بوک چ نوسر و اکب تسد بولوا سلاح هیوا |
 | سکعرب نما هنيا تسارکا نیسرونک هری یزید هللا ج یب لوا ابو
 "ردقههرهیمورالوا شانارابتخا ید وهف یورهدنرلفدروس نوتسلوا

 ا( ترض انا شعهلوارداق هک ارت ینذا هسفا یدلبا تررغو تامه
 هو دات نور بولد هالات هلدا ه دم توف هبعانخ ن دع

 یی رر هد هز هدودلؤا نیکی ماهدعب ناشمروت یر هف رطرب
 ۳ قاروا یراصص ز د صصقادعام ندزاللنوآ رلشهروب شرف هضرا

 كب رانرنطح هنع للاى ضر هه حج ندر د ٹی نب: ر: یر اوت بنک | ۽

 .هنبدم یرالاحزا ,بولوا هدنلاس يا یرکی یرانداعسا تدالو أ

 نیمآ مهبع اه. یلاسعت ها انعم هتک اتر نا نیک هداهر ونفا 4

 * تشم ۴ !هنسزو هنشاضعم یس نالوا لقا روا هدر هاکرش * شم
 ۱ | دمی یامعتسا هلبا ار خود د ردکرتش هدپرلنش نالف ها نالفا 0
 ند شم ھا ءا ار رس ڪڪ و اٽ غفو نيش نوکسو ميم منم هاي رع 1

 رت دشزا زاپنا ها نو تۈك سو جنبه هدر بولوا طلغ/ا
 ۴ سد



  تیاغبندربهبق فرط.نامز دعب :شفا واربر تاوحسازدنوک ال ۽ هل

 ۱ E داهشساا Jae دنایذ نیک ن مای نیا دار طختسا ۱

 ۱ oS gt ۱ هدعاو زر ءان هفطو
 ۱ رداد ناب جان یخ جلو ا اواوس ۰ نمبذکا | ندیا تک یاوعدهنفالخ

 ?e هليا يرش اسکا رفق یوک هز هزره د هلا دار ن ءراکرابم

 ] هتک كني راترضح هنع یلاسعت هللا یضر ةيغالاا ن دم یفیدلوا

 ری مساقلاوپا دیلع هنا فغ لای هللا غ ما هل اراشم فرش تاذ

 it .زادیراترصح هرقینطا نباب فونعلا بلاط ا نب ىلع نبا

 ا راهنشا هلکعید هيفيمحا ن نیا هلا یرالقا ندهررخ هلو یراهمزنحم |

 ۰ هوا فاو هات لول هایت اسا تاک تولو و
 .یراوعنو دهزو ملع)اک یارداهیو تعا هدناو زع یرل رنا

 أ دلاو هکر دی تیاور هدنفل وم مان لماکه رب اما ج >: یدیا ماع سم

 2 میرنرمح هجو ها: مک لع تنرطخ ىرادماعلا کد
 ۱ |یژمیلع تزاشاوبد نوشلوا عطع رادفموش ندنلر هبوطجر در

 "ها یتسدرت بولآ هلا ودر هعزد هیعینح نیدج هدفد) وارد اصا

 | نطق هلبا یر کس: د تسد ت وئط ن دلم نلب رز وب تراشا

 درب :ناررات وو توکح نیس هلن صف ندئ ا ۰ ناب ږوب هدارا

 ۱ !نامزمنع هللا ی طر هنواسعم تّرضح هکر دوو طا للم هددنربملناک |

 | نالوا مدقا ندنرلبانج بورە دن و کربخ مورس صو ا
 | لواو لاشرا راز والد ند نفر ط اضهب هدنران امز مارک ی الخ

 ا خوک ىدا ردا زهرا عطا باقع لا نامش یا فرط
 [ لوالاک هد همان لاشراوید لهرهدنوکخ هنب هسوارو لوا یرادیلخ[

[۳ 

 ۲ بس هدیدورو مدار مب روز اب هلا قمار دهزار د

 ۱ اهل یمر هدابع ندعس نب سبق مداو نزن فور نالو 1



(hv) 

 [دحنومو نوم دخ السما یم داد اتنا دینا ما وایت
 را مار سکس نی زا مض هدب رع ردلعتشهتساتعم

 ۱ فاکس مضود ولو هم فاکدم وا مه هدیسر اف" تولوا طلع نرلسم

 ۱ نبع دن لج هللا تر ضخ مالسادارطتسا روک لبا وهم |

 ۴ اهنو ةبادب و ملست ةعرانمالب یغیدل وا یلاخ كن ايشا عی و صرعو
 ج دنب راق داوا فوضوم هلن هیلاک تاغنصو:دوحوم ىر هلا |
 اورعوبا یاشمقاو هدنسهم رکا فاك سلا اولخ دا هللاب دیدن

 رد رلشا:ارمسقت هتسادعم مالساو تْاررق هلبا مال نوکسو خارش 6

 رک رولکهنب زانعم برح-دضو دایقن او تعاطا سهبار بارعااما |
 "لی ر دن هظافلا خوتفع ىل اوا كنب لدا دّضاو روشکملث او ]
 رال فاو رتف یدض كناغو لهج یدش كلوا دج یدض |
 ری اجیرسکو  خق كنیس» دتلال د هنس انڪم ص موقرم لرد وکولارشک |[

 هتسانعم قوا یر ن دى وع ەم الس هلا نیس خو هیرویب س ومارد یبدلوا |

 هليانیس ےک ۰ هتنطل :رواوا راکشاللولدم تندعد کیلعمالسلا لغو [

۱ 

 7 ا ندهیداب ۶ )اھا ر كنهدلب لهار دعنا ید رج ا

 2 تاكحلا جد یارعاو سعد مکیلع مالذلا' هدنفداصت هبناعاوب |

Êایک ز دوس رغ باوج كە قلب ادر الا كياع  

 | ردحاغا یبآ یکتا هباشم هرخآ امهدحا ثاصجو ماللس نیشن هدا |
 ۱ وید مدیا لئم اب هلباقم ید نب دل هلاوح ئال هعززوا مپ نس ۱
 .یالس قارضح مار ؟یاهشف هک ۲ واربتس یدو شمرو برس

 مسا رکد و مرک نآرف توالت لوا ر دراشملبا نی وجت هدلحم قلا +
 2 هیر شو عیب لا هر صاف لوغشم هتموکح یشن هندبال ۱

 متد هرکاذم سرد یسعاخ ةنلوا لوما هناذا بازا قون لا
 تیس هي نیا وین 6 ایدی ٭ هنلوا ن : هداشک هدماجن یداس[

 روش هی وا اف دبی او تن ناد اهني هلو نانلوا

 و مع هدیرع ردلمعتسم لبا مال خت یا دروب سقز

: i eh 

 ظافلا بلطم

 لئاوالا ر سکه

 HN و

 رخآ والا ۳ وتعم

 هب رغ هقیطَ و

 ٭ نلیسم چ

 | ظفل ردطلغ ندهلیس» هليا مال کح وابنوکس و قامو نم نیس
7۳ ۳ 



4 ۱۸( 1 

 توا هاقو ندبات اا واهتیلعت* ةحورمآ ۷ ردلکد لبصخت « هجورم #

 1 ااا هل 4 څی چا كنهفورعم تلآنانلوا لامعتسا

ند هحورم نالوا تلآ مسا هلا احو واو مم جو ارنوکسو مهرسآ :
 

 1 بدم لارید ر اداب ب کرم ند نا رج هدنسراف تولوا طاع

هنر انڪم كفود رک و رار راب هلبادم هنيو فورعم داب هليا
 ۱ | لخوا 

 ب روآوا:لءد یگرهدنود ورک وا یحدعازارکت یاوه

 0 | هلعفمو لففم نالوا لقن بونی لالا هدنرادنع تل لها هکه لوا

 :هیضقیمغلوا ت اره هلبا ممرس کت یسماسا كالا هدنراتزو"

 | ملا حوتفم كراطسلا ةقطنح نکآ رده نداعو هم زلما

 | تولوا نددودش یرللوا ملا موضع لو عمو نهدعو

ییصارایضب هد هليا لبخاد مداشامومضصم ید قدم
 ۱ | دذا: 

 . تلآ هجو نم ولت هرانم ها تافرم اما ار درلنمرن وزاوج هرسک ۱

 نالوا رر هلب : لاوا ملا ح وتعمالظن هی را فدل وا ناکم هجو نمو

نیمو ج * کپ * نا قطن ل اخ هب هیلک هدحاق و کیس ما
 تسب 

ت نیس نوکسو ےم هن هلغلوأ همزال هلکهدیرع ندهد اشهلبا فاک
 

 !ءنمهم هدیسراف بواواطلغ ندرکهدبم ہلا فاکرسک و فو

 ,ددع توافتم تدنبیرب# لاق ٩ رد اوت هبا نبق نوكسوا *لاتسم# ٠
و ارعهراسی راک لامعتس ولاقت 9 لاعانادن رهراب شعاقهمولعم

 كف

واطلغ نادرافیسوم هبا مم مض ديس راف ی ها
 اددرومشم یسل

 es ونيس وکس گم هریک هن لدتاتسل هن نک

 ریدر لاعیسوم هلبا نیش دمو رکو لوچ ولوو مم مضوا

ا اسما ردزاکشآ نح هلوا لبضا/ فالو فخری ا
 

 وای الا واخ تلا عج لوق لغو هنلاوق ناب وش ىظفلا

 ۱ < هش هلی نیش مض ندلوُم قدم هلوا باب رفط هنا ەر هلغلوإ

 ۱ ۱ FI دلم نیو تام ما # هرفنم# لرد * هرم €

 | دير بولوا ظل غن دسم لا نیسنوکسو هاو میم خف ۱

 ۳ ۰ نایسم» داریدوب زن هل هلو واوواب م هو قاب نوکسوارو لوا ءات خ) "نام ۰

۳ 

 ءاسیها باظم

 یلاتال الا

 دیلابذخ اب

 ۰ یو ۲ نوھ سوم

۷ Doll 

 ك



(ev) 
  EEE:تانعم حار ناتو وقف هرو ۳ له اکو ا 8

 ذقت هلا یاضم هدلقن هاك هل غلوا هلازبا | ننصأ فورعم ا

 اداصا ہلا راکفاق دنالت ناضرم دادم هکر دک درس ردشعل وا

 َ: [| الا وص جار تار ی ویرع هدع دو بولوا ندای

 [ :هدفدنل وا فکر لبس هفاضا رخ آء رج هە رودنوارتغت تبان هلغلوا

  | ۲هک ادیب ها دوا یا درک التجا ترا درشنوصآ یا نتف

 3 او موش خروس وز هو خنک ات او بکر ا

 تلا الع مو قره بکر م یش بوئلوا كرت یهیلا فاضمایو قونصوم ۱ ۱
 ۱ ایلملا لع بوبلوا یولعم ییصا ردشلوا هدیسز هنتتسهچرد||
 دادم لع قیرط ي :ر دلکد ناد حاتحیعح لوا لخاد هنطلغ اه دملکت |

 بکرم تی یدنیماوا مق هدنز وصوب نوا ل العا بدو كرم |

 و ام ود رھ زاداتقه تسغدصهد ودا راشفه" ر

 وزاب زوز هاکن او تکا دس نه رادعم دا 1

  قعایو كمرود نعد كلا حالصا ی هتسن ترابعمزال * تاره | :

 ! ناتقف هنس انجم كجا خالصا افلطم هدب رع ر دا عنه ناکا
 ا ةا د اوا ظلعند هم ره هلنا هب اتے غعون دیو 1

 راست یر ید یس اوا قالطاریلج هتمره هک: هوا نحت ؟راربد:ناعناتس ها
 ۱ تب ارز ردزاکشا ج هلواطاغ ار ظن هب هبّزع ا ا

Peaید لک لاعت ها هل رمع"تواوا لمعتتسه  | 
 این ءاقلا هل كرار فا ن “ر دربار فتا امت هلا كرت
 | قغندلوا : اخت 0ا كر نینضا كنمالک "!ذکت لعفام سارعو
 ةراع هلا نعرنک ندلوا ب تاب ی نب ربت | 1

 6 نورم# تورم * ردرالدا " ربع و یراق تایل مو نالق

 لدا ه ریه درو واومقو نیدنشت هئس اعم هل + اک نفر وا افااا

 ند هوره :هلیاهزمه غقو واو نوکسو اروم م هادی غ ددا 1
 باسقلا راربد ندرم هلبا ارنوکسو مته خخ هدیننراف: بواوا طلع || ۱

 جان یدداوا ند ههو ورم هدام ید یربمتولت وره:ندنالساره

 تراغعو

 د یو



 فهن

 طنرم *

Kk:هرادررم  

 * ناس ںھ #7

 اهر کە تدا زو] هل ابش ما یس یاد ردي رو

ربا هکیدل و مولعم رربدردمومف ۱
 ییرودوس ردمو ثمر و.دوس را

 | ردتماواهراتساو دیشناب دات قالطا هلوہ هو لوب هلفلواهن را |

 :هدنروصوت مدا نالف " طترم *ر دلکد نا اتع یعج هیلوا ام ۱

 | وبدا ذکی طبتر م نالف هلبا اب بس ک لعاب ج٥ هنس انعم شع الغا 3

 هتتس لب نیب نوکسواب 2م هّنس انعمولعاب اهوعهدمسراو باطل

 ذ :ارنوکسو مب خفهدب رع ر دعب اش یامعتس هلبا اب دپ دشت هذس ان زر 0 1

 نیسم ha .بولوا طلغ ند هی هلی فیفختو غفو ا نکا ِ

 RA لب ی سی درب ییطا تباو او یسهععار دچاپ أ

 ار نوکسو زوم 2 هدیسراف یعا زر ومسج تاب نالوا یالطا ۱
1 
رعم بواواطلغ ندشوکنزرم هلی هع ضاک مو تونوب 1

 م فی 

)411( 
 س

ar ۱هدفس : ی ےک نکل ردفورعمیالطا ةتسانعم لو راردا هلا  

 ,ةفانلا تردا بواواع وضوم هشتم افق كمر و دوس هقانموفرر وب لا

0 

 !ندطاغ كارلب دیا هوت ها ماغدا كفو را ایلبوا انشآ هموقر ه دیجوت

 sk هیات ,خ لخوا لو جغل یتبمموقر ۹ عن دلرعتسم

 ,یرازورکد ین دیجب فاص وا كنیم هبا منو رش a ره *لوبد

ی و کو وربمواووآ
وکن 2 رج # رزید لوس هلی د

 .نیحایر * ش

 e بارها مشت منو نود e چ :

 ۳9 تانوغالفواف فورم FE ۷ هر ۳ هردو

 رسک هدب رع بولواطلغ ند هنادرو 3 تو /

e ۱۱ تر و رر دلم هلبا مال و جم فو هم ءاظنوکس  

 هللا مع دمو رسک ؟هدیسراه یعسا كن هنسنوشوخو قورعم یرثوا|
 و ار ر د سا | هلا فلا دم ۵ طنب ی برلوا طلغتدنیسربم |

 هل هلمهم ءاسحر 7 لب رج ىا ووم باس هر سو صفر |

 ,تو رسک و ضاضخ هلا ر دادم E هیس و رمح

 نیو حک 1 بکا کما ند نا دنس راف یب ولو سم اقا کس



 ورا یرتصن دارا قفو لاد هت رانش :یدنزوآ هد + نشفلوا

 أددنناخندربخهلایدیدشتورسکواخ قوم هدییرع ردا تس ||
 !ندابهدنلصایخد فلا" نیونلوا فذحانوج*ءدلوادنارز قرح ارز
 اةن ونو ردشمل وا لرد هبا هن درشن تاک هلغلوا فولقه ۱ 3

 هتعوبش كهوورم طلع ردل اد ی ساوا ندر ق اغتشن اهتشاهنهل واد از كنا.

 | یربغص كز اتم ودنا اطخ هکر دیععصا ورع وا ندناح " هما تاس
 راسو تیکو ابر راتح طظفل لب و تولوا بهاذ وب دردی 1

 لوف نکآ زدراشلوالئافوند ردندایشا نابل وا مغصتللانمارلتونا
 رغ صا ق رفع زا دار طتسا زد.سلوارحم یر ەم هرز وآ من نت خرا 0 ۱

 طاعناسوراتحم رب لب اب خاو رنک ی لصااریز زدددزمهدنراش لوعفم هلنا لعاف ۰

 نا وفویمعصا | هلا دلفاوا حوتفم یلقام تلع فرحا “نب ربدقتلاالک لع بواوا
 نالا ۲ aa هند و e د ُ 5 0 8 >
 ۰ تی رولوا عااو ممه ندلوءةهمو لعاف هلنارحیرحراتحو روا کلا ۱

 اس رعد

 a كيسو رود اد گیم راتح هدا وعغموادکر زانحم دعا یا 1

 | هدعمارعلاعت یزابراتظغا یاسا ج زا بلے یار فرم |
 حرش ب ور وی ریست ها لعفب ل هاشناو لغف ءاش نآ هدقالطا ||

 كعورف یراقدرویپ رکدنوجمنآتردقتابناهدننتف تایل اك تقاوم |
 هليا لعفب م اشي نا و لعف ءاشنآ یرداق ندامت هللا مسا هدنافاأ

 ا OE aE ژدرایشنروی رفت 1 ر

 mes مفهدیرع رمز اه:یارشنا هتساتعم عراپت 1 1
| 

 با نوت توکسو ه زمه خف یسبسراف بول وا طلغ ندرصب یادم
 رصبلادم هل اب قدح هدننیاوز بوق هجرکا رولوا هک ما|

 هناسفلا یی کی یادم كس قه ۳ بح اض نکل شاوآ دراو 1

 | زاما واتانفتلا اصابت هنل وف یصبلا دم لقت الو هاهتعصاا وا ۹

 *رردم * یر رد رز اله ةئسسل نالف هنساشعم لوت ثعاب # رر دماا "

 مالو واوو a هبه نالوا لوت تع د ر دعا اش

PET ۳ :8 حح £ ۱  

۳۳ 



 !صاو> لرو + كنسو رد رگ کیدل تو: هداعاخد مرک ۱

 هی مال فو دیدشتو زوه داه خثو میم مضهدییرع هدنوایغیذلو
 شعبا لارید ین هليا نوترسک هبیسراف بولوا طلغ ندهیلهم |[

دا مر تون دوک | 1
 ۱ اصاو اشنا :کیدلن 

6۱4۱ 

 رول ورابع ابا كنس ىلوا را هلسوب  میچب نانو ا هی هدماتسآ

 ینغقودتیوطر و كمروس e ذداج توق كموفزمر جو

 یتیم یجعو ئر نوک جوا هدقدلوا لثاز هلبا باس زاس-و ف
 توف هدا , ر ندیکلوا هک هداعایس هب هبذاح ٣ هوک هلا عضوهشورد

 بویلواقا اط هعقاو نکل ردررح هد هبط تادرفم بنکو بد نزیوا

 هد راجمابا بویلوا لئار هلا ببسرپ یربغ ندید ورب یمه و اعم هود |

 یاکرتف والدم یت یک نخ هدن دوار تفو نکل ردبا تەجر هئب |

 ندنن الو تقاصو یدروجالییعد یتهالعا نو ردیدنس هرسکح

 یاضفو لالحو هاح ناسا هل اف هرم رح ضاب یی رادقهرب

 ندقوصینلو تس در دو ترم ىغا نوبت سالا نیب و جاوح |[
 ناو هدندالو ناخ و یداب هنعف د كضارم نانو اربد: رازک لصاح !

 هتدالو ثلوهس كلبا,قیاعت هنفرط لوص تلماحو ؛قموط هدنلا
 "سم تروعصاخ یە راپ كنس ن 2 ردشم وا هنر یغلدلوا بس

 لس هلزا بآ لک نکیا هدهلبنسلخزو رولوا لئاز هصاخو» هسیاردیا
 ند دیدح فالذک ن کیا هدناربم مش مو بوابات دستا |

E ۱ا رخ یدیدح عرس و هنعشچودنکیسطانقم لک بولبات  
 ! قوفهدامهنب هزکصدقدلوارووظنمو رظان تسمرپ و لاک هنمشچ |[
 : لو یوا عر * یلحم* ردراشلبا هیرجت نفت دلو ازاکرد تر وے تام 8

 موقرمم هبط تادرفمبنکی بس كفرممماعط نانو عج هلارکسو ۱
4 
3 

e: 



 3 تست
 مو>ر» لوفدد || وحزم قا بناکه کو دن دهب رخروما اردیاهملوت هتناح لاش ىب 7

 یل>بنا کا دیتح اض هدر فر اعماصوصخذو دعم ندتودو زبه ت ادصا

 یجیقیفو | اییوکو تبعت هنس هفئاط حرفا ناو کک “وا! نکیآدوجوراالوط |
 سط انقم | نالوا زمر هش« دلی: قابلا رام هلاسر نیبم ادلب ضرعو لوط|[
 لسم هفرش تناح هحرد یدبندل اعسهطعت یس هراا كب هل طذطسو ۲

 موح رم یدنفا ھا ارا ع انط ایمعلا لغ هدنما# ئ ر رد ەزز وا

 | فذ رف هیفحر د قعر نواندل اعشهطقنزلرا نام او ماشا لاک ید

 ردشانا عمو مفروبد هبعاواتلفغ رددملوا نها شم لی هبزغا[
 نانلوار دز وک ندسبطانقمخ رظنلاعطق ندنوافتراکشا هدامهشاأ

 | هطعت هروک دننوفو بعض اعٌهچ هدنشهعطق رم نب نیم هلبا رهوحت ۱ ۱

 هزخآ ایهدحا با هنوافتم تاجرد هب رغو قرشیحز نیبناج ندلاش |[
 !لاعاهلسوبو اغ هلو هیلع هاتب ردب ی یرلنوافتقزهبلوا قیاطم[
 | رییکوریغص دك دانا هلرادت سلطا تم هنر یصتخش دا |
 :الوا نوعا كلسبیفارح | هنيا دوج وم زوک هدهراب كنس لوا زک( |

 | ثو دنا راتع هللا نک د را هتیلع دعم اب دن بح هراودنک

 2 انسا ردح ام کاخ ا رم ه> توت فازا كل كر كح نا

 ندنوافسعد مو هاو هرم راهلسوپ وام هل نانلوا لاعا هد هناشآ ۰ نما

 ۹۹ وا فلتو قرخیرسکا بوم هلتنراتساز هزاران تک
 طب هضس ندو اطلس * اخه نحهدقدنلوا اهنا هب العا سارا

 هیر رایج هلسوب هدەطاعو جارخا نیطانفف روح هعطوریرادقما :

 هلبا سات لوا نیر هلسوب هل اب نپافصا هنن هوقرم تفرحو "ناسا
 قادصح هلصالا مجرب شلك ناشهروم نامرف نرذابا نام[

 ها تنرفتو, هدندهع ناخ دو نانطاس ناکم تخ ناز دنا

 یتردب زلنا شک و نفس باعصا :شلباتعحز هنو امه ةئ رخ
 ههوو ر تفز ی هش رلث انع اعدت هلا لاف رع مدون

 | نالایا توات ژوب ناسسا هرحهلسوت زفورعم هلا تناما هدرا |

 واوا دوجومهدنس یس هدار هک رک كم ؛وقرف صك رولر ك 0
reefer sere 

» 

 ات تست



 چ

(AVE 
  nae eraseدج

 وتسواهخ اه مو شل لو رد ارم ید ند نازڪ |

 اڑ هل اب دمو از یشن نر فو زف تام نو

 یسییک یانعم هل -فلوا لعاف مساندة ندور هنا قاق

 زوب یدن كټ موخر میل تناک هک هبلوا نخ رواوا كم دنیاقر ومدآ

 زن نابل یف شعوا و لب رک

 | هد ال E a eS زدم جای
 هدنل احن اتینغ# ندا نوطتلبدخموقزم هوا دور

 ۱ سر تسد ادتا هلن rt ° هاب ی روم

 لصاخ ایم وا ردرود تباغب

 | نم نت نون نونو قالسطا درج عونب للا هايس ا
 كفورقم هاب كنتن دارطنسا راد دب رغ قلوا ندنفینصوتیدیدح
 یسلیا زادهصح یدن دك هلیکهز ودیودو نادح یدالوپ و دی دحب

 را فص تال علوا هداتعلا هبآ نورد هلا عضو هقرظرب بو قیلعتو

 abe وهدف هراز ئز 9 و وان هو تر

 ووفر POE بطفیزکید |
 | ققبةح ژدراش با دار الثا ظالةبلقع تاج و بل دو یا

 اهر ونصحاهرهانابآ كرات رج لازال و لب! لاجتم یادخ با |
 ۲ نا  یشکو اسهل اتم ی داع ندر هناسنمنالاح ةمجع فاطلاو"

 َ ۱ عفان رت کی راف درود مادا هديت ەر اس تاو ول و-اههار رنو

 اد حک لکه تب یعقوب ردنواخ ی شارف کت یربش ند هدندع

 |[ دولا ربع هرباهک زا نها نانلوا لایعتساتاذناناب و هدنتح راغلئ

 ۳ هر هزنا 4 کم کد فدا هوا هم یرزوک توجو لاسهف كسطانقما

 ۱ | نلی روش هنب ژوک لاعش هل > ما زواو وا شکعر یهخوت هدکه اروس

 د كرومد ناي ۇشەئنزۆك بول جۋ هنفرظ بوتح یوا كنءهزاب دد |

 یوا

 ردن



 ال هسباردیا هارکاو باتتجا ندهبرهو لیم اکا هسیارّواوا لئام
 ||یراکدلس لا ٭ هسرح *ودشعاواریسقن هن را عم زارتحا ندنإ |

 نوکسو مبربک هدیرع یعسا كفورعم یش ناینلوارببعغ قلغاب
 لار خت ت بولوا زا مم طلع ن ند همربعه هل ! فاغ ۱

 یبکعر تروص كموقرملاعسد رارد لاتسدهلبایسنوکسوآ 1

 تولوا یصاخ مسا كن ه درب هجالا هدب رج نان هصرفم اما رهاط ۱

 ااش * ردشم وا قالطااهیبشنهراهنشن فورمه د لقت هب کزت ناسل

 بول وا حفار لل نرس ڪو اح نوکسو م خفه دي رڪ
 نجا ئاج باپ رع میج دم هنن اکم تیعج «دیسراه

 رص هک مر تلی زربدرنهسرزور هی نیس نوکسوار مع هرس وک |

 en ام مارح ناوخر جش ل البح: نان . یشسر زور در

 قعواطق مدع هر رحهرزوایداسشنا ك اغا هجباوخ ى بنا ارضما
 ههرشتبدح منی مرکا لوسر رشاح هلبا هلم ءاحدم هدناف هلبزوت وقعا ]
 هبلعیوبتءاعسا یییدلواندنراههم رس امسا ران رح سو هیلع یادت هللا یلص :

 مالسلا ۳ ةن ىل, مالسلإ هيلع لاق ردنابهسم نیدنانملایتآ فب رشثیدجا 1
 نما از حا نشاط! و کل یاس یجالاو دجاو, دمحازا |

 هانم قلخ قیرش مالکی دعو ردراشمروب بقاعلاو دنا ۱
 ۵ ی کامل بت ارا م » روح # هیلاروپ شوما رف یی دوا

 | هی اح نوکس و ممم حیا كف هرم یش نانلوا لاا نوجا قلوا ۱ أ
E دیسراف بولوا طاغنددضح هلیااح خو ميمرمسکه دین رو ٩ »| 

 بذجیدیادح # زدالحم * زاری د هبا هل نیتبرع مج دعو اک خف ا
 دنهو «دنراهشنا ناعضو لابقا هب یامشو یبونج بطق ییقرطو ا
 اا وشم اوھان ىلع هدر ع یعسا كفورهمنجندیاروهطهدنسرح اون
 ا یت قن یا یا ممسك || ۱
 REE هلا هېچ* نبغ هثب رب فافو هر ی بار لول 1

 هدي رد نا کآ ردلاہھتسالا ریٹ نالت یاس !هدیسراف + هس :ولوا لیا :

e r aa a ior 

 ` ق ردرام #

 ہی. دس یا



 فو

 ا روا فلتخ اتقططل ىج | هابا هاستساو نفس اقطنو اط |
 | تاور ءاسا كاذك ز رد هباشعم هدنس لوا هندارولوا سکعلاناب و

 || زرد هباشام هه ازولوا هدتسنفالتخا بولوا قفتم ابا ءاعفاو
 ۱ مساهابناو قافتا الم زدیا بکر عول حاقر ندنلفامو قدر و کنه

 ٠ ٭ هادم 8

Eهدهداب ر دان و نو راو دحاو قرح هدنمسا یرذپاو دواز  

 | نيسااو رولوا هللا دحاو مساربخ و مدت فالتخااب و زولوا
 هاشم یتفورخ یطعا ءلدحاو متان زّواوا ور اتوا لج

 نلاغو یلاع یتا نه” « رواوا هلی ر و مدت هدظعل ینهدلوا

 | هلاحم دمو رسکو ات مت هد رع رد هاش یلامعتسا هتیساتعمهشنیت

 | هیانارک هللا ار دمو هی فاکزسک هدرسراف تولوا طا ند نیا

 !هدعب رزید ةغانمیعدهعلس هدحالطما لصا نع .دارطتسا زرد م ق
 قرف هلن تهقو ردشفاوا قالطا ه فلس هدّناکو نم هنالوا عار
 عتاب بوپنلوا هلقحالم نانصقنو هداب ز هدم یش تبلاعو ندقرکا

 عیبمر ڪاو يا هموقرف علبه ساروا وا یار هدنرلننب یژشمو

 ٠ هنسا زولوا لداعمو قفاوم هفلبم نانلوا عقد هلا و

 شنآهتشوردو لاعا ندنداعم ىلا انمار مس هردح # زرد نیف رج

 زر تسلا یم حم یعهآ ك دق وزعت تلآیرلقدقات روع ها یو

 وحج نوکسو لوا ےقرشکہ ادب ره
 : طالع ندرمح لبا ین اعم

 نادرو هللا ا مما ی کی امعتسا هدنکرت نارا تواوا

 | فرظنادو هنن نانلوا مامشتنحا ی هیط هحار هدشن اروض لرد
 كرم هل باز زرع تارعا هدنزات ناشلافا فورعم یعندلوا هتسانعم

 | مع هرژوایشردلوآلمعتسم راربد ید هرمح البا قاغا اه هنا رخآ
 هز هنس نالوا قارحا هدننورد رم ناما دوعرمح هلام

 1 یردصم هنساتعد بح یتعب موس * تع *رونلوا قالطا

 طاف نة تخم لبا جم ع هدر ع رر] تنم رام ما قزەلوا

 تبع هک هبل وا رمتس ررید لامه هلااهمم هدسراف تولوا

 | ته بد )و بو رک ذ ماودو عاسبا هیوجخرما
 [ سم

 لام

 ب نریم ۵

 ۳ ی ی



 احالط ها هه اتب تا ایر جی داتسارک | هک اس الطسا نالوا
 عرف رم دانسا ادانیسا رکی هنا لوا ررید عوفرم ه دنس لوا هسیا رولوا یهنم |

 ادنی ندمارک ذب اع انسا رک او نوساوا كرك ن وسلوا هبا لصتموآ
 فوووم یهتنم هنیعیات ینو نیعبانو فوقو ۰۰ دنس لوا ها دولوا ی

 حوطقم أ بوئلوا قالطا هعوطةمو فوفوم قجتاراو زرد عوطتم هدنم|
 اره اط دنس هع الیباا هلع یوبن فرط تا.درب ندمار ڪس بام .

 دنسم |اددع تلقو زارید دنس هب رش نیدج, یرادروب عفر لاصتالا
 قاط ولع | ندمارک ناو قلطمولع «دننالوا ین هبیوبنفرط هلالاحر [

 یهتنم هلام تاذرب یحاص.هب هباع تفص یاب مش حنا ترضح ۱ 1

 باوأع ازد ندلاوقا عصا ی بدلوا لور یلیاقم ها ولع رربد ییسولع هدنیب 3

 هدا ررولوا لر اشم هد نشو هدذخا ند اشم یوار یکبا رکاو 1

 ْنارفالاذباور |ندربخآ جش یزپنه رالءوبر ؟اون رار د نایقالا هناور هدذس لوا 1
 عدم | هدهشونس ندودنک یوارر کاو رپ دجیدهدنبلوا هادی تبا ورآ 1

 ریاکالا ةناور رعاص۰ نعریک الا دنا ور هدنسلوا هبیا رندا تاور ندنسکذود | ۱

 رغاصالا نع كن وار مدقم یار ا نیر ندید ءلزنشم «ددجاو خشو درد
 >ال و قیاس مسالا قفتم یوار رک او رلربد قیحال هیدنس كنبنانو قیاس هدنس [

 اسار ایا " راگ هلی دو نو وا یامه دحا بو دا تباور ندنافیکیا 1

 J E هح بص لوږه : خا ندنلوا لدتسو رارب در لم + هنا لوا ا

 انالف تەلاق االف تععایو اب ًاناو اب راو انئدح یو ی

 لسلسم [ا ناب نا ا لوا هسا ولو لصتت ها /
 ۱ .فادرا یاد غیصهناید لب تمه هد را کعل دین ریک الا بر هنم هنلایمد | م

 نی هف نعام راشءهرویپ نایب یا ور تاقبط يچد هددعاخ توروم |

 ۱ ادلع نان اوا ناپ وداد تاورا 3 ت ونلوا لر یس هج رب ۰ هم وا |

 !یررد اسا و تاور ءامسا یدنلوالیمکتهلبآتاحالطصادوجو ها ۳

 دنس لوا هساارولوا فاع یر صاتهءاو یقنمیرادادجا او | |

 قرفشمو قفتم ]| رولوا فلت اقطنو فن ماطچ مرر ءا رکآو رازی د قرفتمو قف |
 فلتحمو فل اوم ا بادر هم رلا هد KE فلت .دم نوع هام 1



 , داتسالا 1. ردم

 سس

1 

Cia 

 1 تّولقفم

 لص دب ر٥
 دناس الا

 ۱ وا

 1 | تالو

 ۳۳ لوہا
 راوتسموا

® ۱ ۰ 
a 
 اے س

 طاح ٠

 همالسلاو ةولصاا هيلع یزوبن مالکیم ال اور هدندعبام دوخاب

 | بیطضمهبفیرش تیدسح لوا سوا ر واوا عخرهالو هلپا ی یوار 0

 هوارولو هدلکش مر تروصاب وا e EE .> لوا ۴

 پز اکا دو یزد e یب دافعا

 ید ال

 یزاطنرففح ءور و الوب م فی رش ٹیدجا لوا نالوا مضاهسپا 1

 1 اوفر :ثداحلوا هیسازولوا مرال هدیننالاحت e كنیاررک1:ن ا :

۱ 
 | هسداشلوا یزاط ندرهلسن یلاثما یعوریکر کاو رازی دبد اش یار لع |

 ا داناو لود طاتخ هغی سش ثب دج یدلیا تیاود |
pila png HEEو  

e 0 

am 7 TINE mesa 

 ما ۲ جو و ۷۳ داسال it دف ی نیولوت ی

 ۱ اس اول جردم هغر شا بیج لوا هسدارواوا جم دلصف رمغنو
 | هاو ایولعم هغن هر نیم دی لوا هسیارزاواربخآنوعیعب هدهررکم

 ِ لادیاایو دییاس ال ل ہت ی دره هلا زولوا یوارآ ابذ 0

 هسلازونلوارغیهت دحاو فرح هدقابیس هبا سام كط تروصابو

eسش را  

 | وچن فیش تیذج ناما نکا ر اد فرح ةف سس ترد لوا

 ۱ 1 هنالطفم نکی زالوف لر ومج هنتصنخ ر راک اس نهار ۳

 اد هبنک و ما كنیوا راپ یس كنعط دیوار تلامجنر در
 ضرو لر ها ابا یک تین تفرحو تعنصو"

1 

Tae » 

۱ 

 داو س نو نو ,em بیوه رفت

 هبا یارب :یکیاو رربد نیلا لوچ هتاور"لوا ددا دا4 را
 ! وزب رس ب بو دنا اوز هدایز یخداب 0 جدا یکیا نیب وار نانلوا نمت

 لالجلا لوم .دنیاوزوب هسیا شما ۳ قو یت ید دحاو صا

 لک مزال :ندنیباواتع دب تکت زنم تاتوارو زرد روت[

 | نو, مرلتسم نزد ڪر کا نونلوا رظننهنلاسح كنن وار نعط

4 re, a 
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La وب 

 ۱ نالوا



 ۳ یترلس هلا لولدمرخآثم دوس" لصر اعم هللا هلوعم "هضراعماما

 نامی رک اردشیر اعم اک > تی ]وا دوار رک ۱
 هقب رش تردح نالوا رداض ارام هادنر وص یییدلوا نکم عجب ۱

۳۹ 

۳ 
 مثیدح لواهندا رولوا مهاو یکن یلاوتم ربع طقسر ٩و رر لاس

 [ رد وید طعس نالوا یکی اا ور نا یاوتمدعو زارید غطقنه هغ رشا

 ,دولو ماوام طقس نددانشا هک هلواعولعم هرکص ندنارّوکذم نا

 هلآ تذک انو ندنوار ٩ بۆك اب هز رحم هرمشع ردع عت هطبما| |

 مندنتشفاو 4 ن دنتافخ هر امنا او ۳ ندنطلغ تک ۳ ناش 0

 تملک انچ تانتابو ن دنبهو سندی مولال بس لقانا ا

 یک یایو۸ندنتلاهجح بوی یدبعم 22 نو لی دعای ز ۷ ن دتا ق

 هلا یار تدک ی »1 هل وا رولو 1 ن دن و ءوسات قن دبنو ٩تعدب

1 
 ا

| 

 لوا هسا ر واوا هدنفرط فب رش تبادح لوا یوار ی فنصم

 هب رش تسدح لوا هوار واو عقاو ىلا ولام هدا فندکی ی

 یا ر هلا تعج ارم هع را وت ی: ڪک نال وعما و رولوا ی اضعوو

 یباور نالفنع اد درو بودا ی 1

 ۴, ید قالدخ كەر رع تروص رواوا رها طظ ینیداوا ذب ڪا

 ا0 وديا ےن هغب رش ثیدخ یخ ىطةس هددانسا:

 یشبو متلادعیثیب رول وا هلا یش نوایدیوار نمط لرید نتادم

 تم تک یسیوار عود او عوضوم هعن رش ثتدح نیاید ۳ ۱

 أ دراوهدنرلپروصشماخو بارو ثلانو كورم قب رش ث:دح نالوا |

۲ 
 عججایو نار د هنمهو كلب وارو رکت د یار ی هر رو شیداحا

 ! در بچ وف هدد واد ره ب رش تم دحو زرد حوش هم دففو نم

 غناید ید نمطو رولوا ندیوار نعطاو و زواوا ند دانا سا ۱ ۱

 مدد "ی دایم طقسو ردراکشآ ین هلوا مجاز هب وار" دبش وتلو | :

 هرکصندننامطحییبان؛ددانارخار ؟ا | راد قلع دفن ر رشا | 3

ÇÊیوار طواس هددانبناو رژد لسرُم هد رس تند لوا هسارولوا  

 زدن فانا

 وس مان |ا ۲

 ۱ لسرم |

 يلدع | ز

۳ 

 عوضوم | ۱

 درم و
9 

 للم تباع ورو للعم هت رش ثیدحلوا سیار ول وا لصامعالطا هبا قرط

e 



, (4: ۱ 

 ولم یتدو رار دا هدافا معالبا هبرظا نارق ةرزواژانحم برشو
 مرد هنرهی هه لوا ازای ؤاب و نولوا د دنس لصاابتبارغ کرا,

 ج

 [ یهتم هبیلاع تاذرب ندمارک باع ی هلجب هدهسیل ددعتم تاور
 باص قعب نانو قا طم درف هةي رش تیدخت لوا هشارولوا[ قاطمدرف

 1 ثیدج لوا ها رولوا یهتم هنیعغ صز هدیغاشا نشارك

 n ن تینا انا هنر یسندرف
 | یا لصتمدنس لاههریغ,"یلقن طبضلا ماتلدع داحارحو ردیف . _
 ۱ | می هفیرش ثید- لوا هسیا رولوا لصتم یردیلوا داش نادل میت

 چب قلوا طبضلا مانو تلادع ا "بنر توافنو رربد هال
 9 یار زوا ثیداععا بکر اسیر این می ندتمجیزلفدلوات وانتم

 رک ضن درالنوب نیؤنلوا مدت مله مج هرکص ندنوبونلوا عدقن
 | طض رکا روالوا مدد ةرلالوا ق اوف هني رلظ رشت نکدتیداجابکا

 ,ثیدحلوا هيا راک زد طورش دوجومهدهناذل جک ب د

۳۳۹ 

 ب

 سس قرط ترک مدي رش تب داج ولو زرد نانا یجت هقب رشا نادل نسح

 | نامر دوجوررغو ددم تک طب هک رز قالطا ع
 ظوفح دعب رش تدح لوا هبسازولوا ار بولوا فلاح یوارا ظروف

 رار د داش 2# اش

 هقب رش ثیدح لوا هسپارولوا مجارو عفاو هلبا فعض.تفلاخترکا ١ فورعم
 AISNE حل یل اغمو فورعم

 رخ آ یوارهی مش ٹیدحا نالوا یسندرف:ںازبد رکنم نکنم 2. ۷9
 ردا تقفاوم

 ۱ هعبانمرک ارزی عیابنم هلبا هدنجوم ءاب رنک هه رش ثیدج لواهسیا ۱ عات

 | ززد دهاش هقی رش ثیدح لوا هشیارونلوپ فیش ثیدح و هاش ده اش

 ارییسقمدوپ لوم وتو هل وب*# یر لوبعم فی د سم تدا

 دراو رخ آ ثیدح یدضیمدهنسلا رولوا اس ندوضز عمر کا,

 تانبلوا دارپااضراتفمو زا کاوش :رش,تیدح لوا هليا شملوا 4 کے

 ۱ ۳۳۳ برم یو فرش تاج

 ادا:

۱ 
 تت



 بت

CD 
 دخ

3 200 ane ۳۹ 

 یو بل نو بتا طب ۱7 دلش تنها

 اینا ےس نجر له رت لاو «ردلکد ناب انچ ین دلو
 ]اد نبا هک یزاترضخ قالغ ملا لعندجآ لضفلا وپا

 یرلعماج تمان رت الا لها حالطضاق ررکملا هنر ر ڈار شم |
  ینلوا .دوجوم هدهلاع تاقلاناشفرب یی بجز نانو کا 1

 الاول | هرز و نماد هلا یدیمار ولوا حو یادیفتبس 4

 ردیفدارف كئ دحربخ هدنزدنع یس اعلی عو لشیلح قو

 :هلنادرس کا قجاانو ۳ ونل وااو َز هلن شب هتنئالاق وفامایو

 مع لوا مسق رونلوا تبار هلادساو قیزتطابو وتلو تیاوژ |
 ۱ دا مش یا ین هو ماهر RE ا مته
 ] گر , ره یر اوتو رتا وتم هغی شب تیدحتلوا "هلغلوا ەھ یه
 !رلیضهبو هیدنرلیضعا و هدام شد راضی هللا ساک وقل ادب
 هو رق و رایضوعب و" هب کیا نوا اس طه و هی هم اکخ رشف نی

 قبو د + نان سقو ناسا زنی قع رد س شکر K نا ۱

 ۳ هنف رس باذخ نالوا ةر کا اوا 3

 عد ثلا موو ارز دا قالطا صبت ةو اَ هما ی کخیرتعت |

 مس قو رع هوم نش تند ناموا تیاور هللا دنت لفا ناد ا

 6 £ وف

 ۳ بد تارلق دو مع ری ما لا یا ۲
 طور دجاو ربخ هد ید لها مالطا نکا مولعم بدوا ا 3

 "يد داجا رمح رونلوا قالطاهعب رش ثادح نابلّوا هدوحوم راول ۲

 | تایر لوم هفب رش تیدحب نالوا با رو ا

f 
۹ 

۷ 1 

RRRایر وا ا ور  

Se O ار وص 

1 

 ۰ ل وار تن یدنلوامادو | هنوز هدتس, هفاژ نوا قلوا هدوسخر

 | دونلواتباور هلبا هرک دب ای عب هدبدع قرطنیعه ددعالباب یخ 5 ۳ ص0 4 9 1 1 1 8

 ۱ ا ۹3 و نا یی يح د ۱ ۱ ۱

 ییا

e 
 دودز»

 ا عو: روشم دمت رذآ چھ 4|

 زتو نوبل ا



 . سن ۷
 و شوک سیل لس هيرا بواوازکش
 ۲۱ زادتد الا مع هنلبوأتیرااللم مچ رم هامز اربد مش هان

 1 اوا ناخالططا نکو :یدنلوا قادالا ه.طلغ ندنراقدلوا

 ۱ ادرک ادع هاد هیهقف بنک هکر ولو ا جال «رطاخ هلن وب یهنچوت هلخاوا
 | قلن زل لطفا كرت ایظو دان یکلوق ةیلصلا تتافول
 ۱ رداکشا ین لا هاج وت لباق یم اومن هد هان عیانص اما هوا |
 "یرون یراکدلد ةي لزل ام اض وضخ "میانض بان را نقم

 .طلخندبقلم هلی اهل ان:نوکسو مر دک دہ نع یعسادلزوهد]

 ۱ انا وتم* ورق همرهب هلبا اهنوکسو مو ارو اب قدی ثولوا
 ی فا رد مات هحورب هحل وا للطتم هتیرخآ ندنلوا

 ئر د لبا لش تو5 نانی وارزونصت یر وطاوت هنیرزوا بذک |
 كام نالضفت*یضاب "نا هک زا مهار اتزشک دغ هنس اتع ریخت

 اجرا زد اجمات یرلما لاو تن ارفارتاوتم هلن هن او اخ

 وداع كاد ربحا که یل واخ زرد ما هلا هاب مت چ. .هزبخت

 فنی اوتم مدت هد اش ناو لها خ )اط قا: تو)وا

 اوت اوتو ندا لک افت نالوا:مزال یتسانبنناوتعو و واو ار ڪس ذ ۳ یک *

 جم لابا مزالسانن و راکشا ینیدلوا لوم ما نادنس ی ام

 هلو تی

 : !تهالس ندودجب یه لود وا ۳1 جات هلادصد .فدحی رال و٣ ۱

 ۱ قرهلوا یلعع زا ج :دلغاوا اور "ید هه هنزاو وا

 | لاه تالا ارك ر وېش اوھان یلعو کح د هرتخ هلا ناو تالاحتر*

 : ۳ ظا هرولوا قايتا ظا او رد ےناوا ۱
 هنربخ,تحاج رب ما ندا ی رلقفاوت هن رووا ئ ذک هدناونبحم

 یاناتصف ازرشم هدر اب قاود هک ازاد بخن ل نوش یونعءوآ لوید ۱

 ا رایضعاهدنفحیاطغاحمناروپ الت دهزبخ:تانلؤا لعن ةد ددم

 ۱ :زدیااطعا جو هاش ءایشارارضجبو نغبو کباراوصعبوهعفا | ° ۱
 | كزلشهداط ها تاور هاب 5 «یؤارا اخ الاتو جک ها در نرو

 الا _ردبوتاالد هل لاتی دو كناخ ها رکعلا

 ی تا

 ترسم 4

 لهآ



 شدنواندنشاب نواهسنارولوانالغژارکا زدفوز ەم قالطا قهارم |
 كد هموقرم نس هنیندنبشاب نومظ ها وار فرکاو لد هتشاپ
 | لازناو لایحاومالنجا هدى غ وابو نوا نتهاموقهاز
 1 تدم نك مولعم یوفو هللا لب>و صحو مالبتحا هدهیبصو
 :ندنتدالو هدناناوروکذدنالوا هب ع هم بولواعفاو یالتخا ۰ شيقل

 ٠ عولب تدم یانداو. روئلوا کج یراغولب هدنماس# هْبسشب نوا
 ' نعپ هقهارمو قهارمرکآ ردهنسزوعط هد هیضو یکیانوا هد یب | |

 ۱ دارفا یی رلغواب سفنلاب دالوا برف هغ ولب.ه ديسسر: هب هر ر نس 1

 : 1 هدسورد لوس یراق *ن طه * زرولوا هغلا و علابامکج هسا راردیآ ۳

 مع ہدہب ےک رولز متسول نمم ایلیا هد بو هرکه
 ثدنهیاب مس هدیسرافو نیطب بطب هل !اط دمونکواب دنیا طبل

 هلبااط دن دست و فو 2 مط هدنږوض ید داوا لمعتتسم اما لوید کش

 یو و

 سو

 8 قلبم 9  نیجاعم ٭ قلبم « رونلواقالطا هنالوا كچو ڪس ینرافنظب»ا ۱
 هدینررظ یی كن هفورعم تلا آ نانلوا لامعتسا نوا ذخا یبع اون

 مدیسرا ب وا طلع ند علبغ هل مال قنات مو ۱

 سرت هډ هي رام توور# نمزبم * قدمهلوا باب رفط هنصوصحت منا ۱ ٭ سم 6

 لاعا ندر هنسو اسو نار: نوا هلولیح هرکاسع شد و د توپ

 هدب رع ,ردلمعتسم هلا نیس نوکسو ارنسک_ فورعم یش .نانلوا
 م پکی عسا كحال نانلو وا عضو دنا در بق نوع اراد ةظذاحم

 یفراعتم هلفلوا سزم هلباار نوک و نوت هد سراتو سر لب ارففو
 هکرداکد هدیشوب تماما علج اف :ردرامتسعندرالنوب ستم ف
 | ر لوا قالطا هری نانلوازب هت نابةنق شرت هلباار نوکشو اتما ۱
 سزلاب ست نمد یر ناقلف سرم هلباار مصو دیدنشنو نیتعفو :
 ۱ دوام نیحو رد الا منت rant نپ ول و جیم تم ۱



© 
E ۱تموم یهو  : 

 1 ات نوکسو هرم هداسرع تولوا ظلغ ندوزام هژبااردمو عضو
 | خام ك مسو اه هام هتتس نهم هنس نالو اواز وط# جام رند صقعا

 هل | نیټ هنس انعم ولزوط اقلط م هد رد دزناند یرااثاو |

 یا نیتخف ندسبماخ باب هنآ یتبههتخلع اسنا بوالواقالطاتح وبا

طا جد اخوا ند لوا تاب یک یر ربع ةحولم لع اا
 , ق ال

 حل هبا نیلو| خف هام.« رز وا یاهز سوماق نبات افلرونلوا |

 تین وام هحل هلبا هل الت تاعف مکیس بولوا صوصخم مماو

 | لوید روش ها وه TT هزاهنسنولزوط اموع هدیسراف |
 | قالطا نابن نالوا ول روط ام ظنا: نالوا لیغتسم هک بلوا نخ

 ا او ويل تدنن يفت دزا تر دیلی ای و نام رول * اوخلام#

 eR لبا فف ندای وخ لاف هدب عت یا كفر وشم تل

 ردلامهتسالارثکم وق ره ظل هج زكا هدیسزاف:تولوا لهم رر

 ایه

 لاک و فو منو او هما موم دم هدیرد ق نکا
۱ 

 ۱ رارپد د ايلولخ هلا ینا رستمکو لوا مالو ههزفرم ءاخ منو ایلوخام

 هلا یو هنس انعم ادونس:هدینا یس ناسا هر نج تاعا هک یلوارتساا

خواننا نح بولوا تیک لم ند اياوخ هنس انهم طاخ
 ا

 | تشو هنام» زولوا ابل ولام هللا بلق هغلاوفازح ت وجا عفداا * لوپیام #"

 1 یعسا كنف ورعم ینشاج مدننابم شک هليا وام نحب شما او وللا

  بولوا طلع ندشونع» هل جم, اخ حض واب نوکس اوم خفن دیسراف

 نیکی پت یکی ۱۷ ها ای# رار درم اد دید شتر ی مشین

 | هدیبرع ردعداش لامعتیسا هل ار دم هدنتفر افم ن نتحوژو هدة ربا

 | هدیسزاف بولوا طلغ نذ هأراس هللا هزه واد خو مخط

 ,تاحالطصا * ما دیره * ارد ندنخارف ها اف هنحانعءقلرب امو

 1 بالا ۲ نوک ند شهر وک یخ ادتنا ندمارذکص یامقف

 ٍ هان تب نالوا ا ّ اح اذا هدنیکح هه ارم هد ره ردلتسم 8

 | هتلوا ند هيف تامالطصا .بولوا طلخ ند ادم با لاد ê هارم بام

 ابی هعولب ا قدموا و و عولب وهفهارم و

 # هارام # ۱

 # 5 كتو ®



1۹4 ۸( ۱ 
 سس بس

 npg او یعساكت هف ورعف یناوانانا وا لامعتسانوجگآ 1

 خاقرب مو5ر* ن ٢< نکآ زر در ونھ یغادلوا ظاخ ند نکآ لنآ ر : ۱

 ,سکوب یراکدیقم 4 امان الضفلا تادا قجفآ و ۱(
 ۱ اط 2i ةموقرم او هدیرط پولوا مالم سلوا راعتتس,ندقبط [
 ( یروزشاما رازی د تطهر زاوا( قاط یت جبر هل خخ نس وکسو ۱

 ناق عهد« او وق رض دن دملا 5ط هلا نیش دیدشتواطقف ۱ ۱

 لدنادر هنلصا ی هما کحح ردنا !و| باقا :هن ان یرب» كن نوا ۱

 ی اچو ات ىد درک د اھ وا عج
 تی روھلا وهام لع هرکض ندر لیصفت لرد( سط ِ
 راذلنکچد نا یا بد یش داوا. طداخ ید تیپ هی دیجم ۱

 | ۳ عل اقر چ 1
 كىلت ءادیما هنسلرب یعب موخو نادا ew سونام

 ر اوکوم خفه < زدلمعتته هلي هنمه جاده ۱

 نوکسو !نّود خن دتیراو: فولوا طط ۶ن د: سویو لازا 1

 تا :یزدصح ندعبار تاب هک هب و انچ لارتدادنفو ون اواو 3

 برا محک » نامر دراکشا ین هوا سوم یلوقتفه سا" کاک

 یزید های شابة قنتادا یبعفاو هدر ای: هنس انعم تسر دن جد 3

 درک ۲ اج دحا هدینشراف ردشل روک یامغتنا نه ورا قولوا ا
 نابل د و اره هلن بم عمه یرهشآ م با هگنن بره تولوا قدا 1
 یصاخ ما كز هنر وه دنس راف هک ديا وارتا ر ارد وزیص دیکر ۹

 دمت هنر لوا رهرح موفق مه راب ڭۇلوا زاما مدد :

 ' لف ند ندروآ هنس انعم یک راوتک ی رخ از څو خب هاا اتع وواو ق 1

 : هتجاخا هرم ا ردنا هدافا یک در وت ڪڪ یفروق هلن ۱

 قیام .فه ود ا منا فط والب هنس رب تنال هددالب: یی طب همش

 دم دن زا ی جم كفو اباد اب زو نالوا ا
a eeس ےک 3  

 6 ادد خا O O کا ۳

 د ۳ 2

4 

 ۰ زدتدبر اسو ۱1 * نا رداع عن یسعل وا معتدل ل ۱

 هک قبح

 ۳ منع تلاح کا یاو یانسعتا هناا اج نیکو ئاش هدام |

 سوپ ام #

 عن



 * هوا #

 * را ۵

 ۳ كال #

 / هلا اهر اطا و مالزمسک هدیسراف ردا عتسمەلبا مالقث ی ا كن هدلب

(er 
e IS ESET eT Ce 

 لو ؟ربیرضخا  e RECقزل وا هخ افا ك مکه تیکر هدا

 !فانسزارکتهدقزناواطدفیفشران بآ لواردبا قی لفت اب و فاصا

  0ولو هندن قج هر شپاب اش یلفنو هب و ىس اص هلغل وا قرف یدردو

  ۴لااوقمراهدیسر ااف زدلمعتسم هللاواو یافخایب چبا كوورعم یش |

 :ندیدل ول هلباهفو رعم واوو 0 هنسانعم لر ءا دوج وم ندا

 هليا داصدمو دن دست و فلق مط هدیب رع هب والعم یانعم بولوا طلغ

 كلام ۵ هل » زرد هرانو ران هلبااب مک و نوئدم نیتیدافو ها ,

 عقاو هدر وهم یطارا ن اک هدزلاس باج لیلا مور ااا

 ٤ .قدمهلوا تاب رفظ هنصوصخح مسا دیرع بوا وا طلغ ندهل

 ,كنهعوقرم "هروکر دف و عم یخدیرما ول ملهبا اها نکانب هدنک اما لوا ۱

 یره هل روطس یار ا نادغبو یرانات قاب بناب با

 ۱ !یسضارادچت نانلوا رعتنامال ااضعب سد رغ فرط بو دیا عطا

 "فرطو :ییسضارا ولوقسم یسلاعش بناسجو قلاب ںی ايوا

 ساو میس * كم مل 2 رددو دخت هلنایم هرشطروا یسبفرش |

 با یاله یبرازوسکم كنناوآ ع ونصم ناد دام یرللاتشما و

 ن هلا یطکح هاح هب رباز روه ءاهت هدب رع یک اكنەمردش ا

 | ندنس هرابع ال چاناش رنک ب كنسوماق یسلوا طلغ

 !تاداو نا دمو ابن وکسو طی رع فاک فهد سرا تولوا نیما

 [ ربط نیلج زا وراقنلا لیوط * » كابل لرد ندرکادبک هلا تعانص

 ۱ هل نیمال خت نیمالب نالوا زنم یسرافو, رع وک روش

 القل هلبا یتأت مال دم هدعوماق یداىآ زورف نکا ردطلغ ندقلقل |

 1 .كنءوب ضماخ روهشم 9 نويل * رددشلیا ناب یتغیدلوا صفا
 ۱ :نوکس ومال هد هيب تادرفم بنک زدلمحتمموژرا مالدم و اوست ی سا |

 3 ا2 دنوں رت ندو هل مالغف هی هدنناب یسناس!نوچل هبا |

 1 | سمکو بیرعت هلبا نون هدایر اردا رک بو ا



(۴44) 
ragga AN $ eases E 

FTEداف هتشرش رش هری دخت ا مهسشنالا ونجح نوا هل ان ۳  

 | لامر تهس یرلب انج ناخراناطلس نا اشاپ ن ایس ءلبایسهینما قلقا |
 لواناذینسالا دعو ن زراوکر درد ب وړا داپج دعاسر عشت هعور

 "هطح لخ ادب اهان ترصنءاسددنچ بو دبا ماعا .هیطمقوس هبناج
 | رصقر وپ شملنا یان هاك اش امت هک یقلت ناخ ته رتهدنرافدل وا كف

 نا اش امیاه ەگ نرم زدمالتساا هلع نایلسنرضح "نیش لد ۱

 | عالف عن رم رسد هدم بولوارسب؛لوصوهدوصقم بوضوروبع[ !یباجاحم هلبانافس قرلوا تریح هدیزکت شکنا یررههدقداوا|| "

  مالعالاراید ةع هلا لاال بهار ت طخ تیانعیساسایرفاک |
 ا ةت قالخاو هیلج زوطقم لا دو ین هبصق مانربالوت تو دیا

 .هدهبرف لواو ترشانیم هناربمو تارمخ ثادحا یسهرم یراهیقلخ |
 ۳ شنا دنعهیاع هللادجر هنل ار انش هدنساننا ماتخو انب , یلاع دی مز |

 ۳ , مس نکیاردیا فاک او فاراط*دیشکهنینراکشو دینص نی رنانعا
 ؛تولوا نمایی یرا وتخو از اکانت ا ۱

 نالوایرلنارمخ تشدرتا هدر الو" همودزم دیصدهدبراوح هنردا هیڅ

 ردرلتنلوا مدع نا تنانغیراوتم هدنتسهژیاقف فی رش دیه ۱

 )شه ینرد هل دئنام ناعلسهیلوا مارهکب رعا نجوا فن ۱

i۱ 9 دزو» قوزافلامهک منیهک هد رههسریک ته ملف اكس سننا  

 یاس هک | رورع هغ تلا« هص تفشرز كس اب هساوا رد ییکیک | ۳

 !عماح رام نالایلا تفرو دمازاو هک یرهردنیکل« افو ردقوب |
 رددهکر شغنکامانانلوادعءوعدلاناهسهدیلاوح لوایززاولالا ق

 * هیوب ول * | یسیردیک-# هب وب كول * هبلاو هدلاو نلا نسحاو هیلع یلاعت هللا منا |
 كد ورععصهدارخآ تباورو حس بارتیراکدلیا عصر هنسنزت اتو ۱ 1

 |] هدمتن راف تواوا طاع ندكاهلبا فاکد دشنو مال هدي رع نما ۱

 نوعا قاض اك راين او ىو قو لزب د كال هلا هن نیغ فاک و مالذم

 ه> و هن راو 7 E ى دا

ume O ren NESSES RS 



 ۰ ینوصرفول

 ر ۵
 هبصح هصقا

 نو هد سدح

 ا

)۳۹۸( 

 1 الو قرغ هدعزج تفو بیو نآربط هدب هدبآ"یور هل او

 ۳ | بورغ اضعب نکیاردپا لکا هلا لوصو «ضولن طسوو وبا ۱
 ۱ سوب «ددهع نورد هک لوا هلغغ او رفولت « دنف داصن هاتف 1 ۱

 هرجا ودهل كحهدنا قمردس راصبالاول زاپاوربتعاف شاروا وا

 !نیدیلاح كن هررحم بیو د هربنک قاش و نحر ةب داواالتی+ نوجا

 عی ندبهاز لبج هدنسارو هضورب ؛هسور * وصرظول درب
 تاخر ییا درک رهت ندا نالیس ندنزآوح همر دلو

 .هصف یخددلوا طلغ ندرفولت هلا ثیسف هسهرطات:ندمور لها

 : طعم + "هدنشک هلبوب هدر اوتلا جا رول وا یهنمندنابمل ایا" ا

 , كچ هلبب یب ژن خد را درک دی نو دلم راصح ناب روقکت هکر درب ره

 Berrie كت راز هلغل وا هل هدسه دا مارح كز

 ,نارنکن ددسورب زاوج تر خدودهر هک هورکو بانر " ییاسرت یال

 | ردا نازراپم رادعمرب ناونع نعامش ناح را نانظاس ز نکیا ,

 . تاالبص نج هلنا یرلذوا راحود نیک اہک( یاضف لبا نادات 1

 ,دنزات نخ د لوا هلکعا با ارخ دنسمسلام اب هددحاو هظطی دنا ۱

 عرف طاشت هاک هل بودی رس" راو نوکاک یارخ

 رقولبت هلفلو او ان هدیمور ناسل مان هویت رخ د رابمر ونک

 | ات رابانج :یکشف عفد یرف ولت بارش وچ بوروب رییس
 | یزاغ دوجو هردندک اب جرد لوا هلبایرامروب د ةع "هتشردنب ۳
 دعي راشم وا رومط هجاس نکفهیارمب اشاب نایلسو راکدنو ادخ

 نابرج ند هسورپ لارح هدقدلوا تاریم بلاط هة * هقیفع لوا

 ۱ لواو پاو لب هلکغاانن راوتساممجرب هد زوا رک یهن شدی

 ۱ !ردب راجیراز رسن ایا هلا تیس هنا ملا راشم بط ب وا هل ار

 | مدعلا رادهارور هدنلاس روقط ناسفط زوب ید هروب زم رولت
 3 ؛ رد نیشن اج هدنزل هبرت ناخ را ناطلن یزلمنر کا حوز بولوما

Si 

Sinerghia emam 

 أ را ةماخ هتشون هد راون هد فک یصعب ر کد یشلانیب ما[ ۱ تاون ردا

 و .ندهناجرا ذی اقو ین یاخوا اه اج ها هیلع تاودوپهکر دناسء ون نا_ علا
 سس مصور رج مس

۱ 
۳۳۳ 



 1 و دن ع او دم هدنتسرا تولوا طاع ندقوعل هلا مال خ#

 سد لو ی 1 نالوا نوچ لنص یزبکاو E اندو ۱

 هد هپ رام تاقوا هلبایضو توراب هتنوردو دانا یموفرم قرط ا ا

 . نون قف ۰ هد تنر هرات مشت راسو هزار زنا انی دهفدیصح ٠

 هس اک هلن ه ددو دیره یاک خشن هدیسراوو تاقن هلنا فاق دی دوو زا

 | شب یو هنتمدخ دالوا ندهادخو عابنا 6 هلل * زریدا

 اهتسانعم یزادعناو رادکما كنکهدشنو ارس ةحا وخ مداخ هدیسزاف[
 ها دجگم ۽ ادم موم هلا لع هدن زف تولا طالع ندالال هژنانیمالدم

 تسو ین هللا هدنمافم ن روا و نتسص» هللا شخو) *راربد م داخ ۱

 اهدز رع رومشه بیکوت نم هنن رلات a نونا قار او نوسر و ۱ ۱

 لیعتسم هل ید هدسراف ناس بتولوا ففح ند هللا شحواال

 | یا لف شحو قیقح هللا قیبطا هدنعاوف ردعولعءیی4داوا ۱

 ! هدقار ءال هنلوا ر ولواش دی وا هللا لفن هلاعفا ۳ یدلاق رکلاب 1 ۱ ۱

 فوذح لوغو ییعاف لالج هظفل تولوا شحواال اقا

 ینببدلوا یازبلا یراشعم شاباشو نیس رواوا كعد نیس هغد |
 سا كفورمم رهز تنان هدنآ نورد * یک فول * ردراکشآ |[

 یدانف هدرف ولت داشت توو نویسم راریدرب وايل هل امر 3ر٥

 هرس تست ناردد وج وه هد وزد موق هنواقرر بوادا قول ناویحر رفض |
 ص

 رو ین و ما سا تابش نانو ناو حط |

 ۱ ۳ ی نیخ نوکسو نون هدیسراف یا خلا ارز نا 1

 "کلا یس نب یطضم سنا ترضح یس کر یابذعم هلغلوا كما

E 

 اط: ادا انا زرید كيچاک لبا هیزات فاك نب هدرخاو هبسزاف مج دمو ||
 رلنلوا عفاو هدننزولۈعف ندرهنسنن انلوا حالعواود هدیزع ناسل ۱

 3 محو قوعاررخ ردندهبلک دنسعاوفيم هما وا تازو هلیالوا خف

1 
۱ 

e,زا. تچ دیش و هویج ید تو یو  

 بی تیا س میا ےک ت یس ےک م

1 

 جالع

 نزوق اودو

 لوعف

Ml 

 * أل *
4 

 » هلن شخول * 1

 یک ردوا * | ی ۱ ۰. 1

 ۱ با ارعا هدبدراف بواوا طن درف ولیت هللاا نودسونوتزسک دین رع



 ۾ هارک

 * هداب) 8

 9 بکر ملل *

 * رل ٭#

۳۹۹۱ 
 روس و و یو زا
 نهکشی دندل وا بکار ندنربب اب هواک لم هایخیصرا * رک هک دیا |

 یاهرظ هفیطلا شتا لاوئسسوبد هججن كلاح كنس مدلوا حورحم
 طلف م دنژراسهتا ندكلاح بارعا ندیماظن تب لا یمهنمز
 هلا ار مزب ناراب ی ندنشیدلوا رادنفالا مدع هوا لپ ااا

 كد و نون ی را نالوا دا it نکا |

 ee SREY FC هک E یر

 وب  ماللا فرح وچ

 ۱ یرمرف لال هلا مالدم راربد چارټ هما اب ناوکرت ول اس)م بک هدر ۱

 کے ف

 هدیسراف ی سا تك کره یرمرف نانل وا لامهتسا نوجا قبر

 مس واط OT مال دم بڪر ف ان درج یکیآ

 .راعازکا ردرهاط ید یسییکزت یاعم هاکبعا تاالد هّساّمفم

  رلشلبا نبع ضضامغا ندوحت لئاسء ناواک ندیا تغلاو سنا ناره

 ا رر د كيا هلا هبرع ف اکهدزخآو ابنوکسو مال غفدیسراف

 | زسک رسا كفوزغم بوث اوا هطایخ هلیاهبن هدناکش هقرخ #هدابل
 ۱ كنکهلب موفرمغن هدیسرافو مالح هدو ردلمجتسم هليا مالا

 هب کزت ناسل بولوا طلغ ندهڌابالاد هنسانعم قلروب هد نانلواریذ و

 | هباج هدیرد ناسل ابو هل وار اشنا .صیصخت هموقح بوث هدلقنز
 اهوا طاغ ندهحال یعسا كب و هدنلکش هجارف ناسنلوا ییعت یضاق

 | ك امتنا سرفلا سیل نسحاام هل مال م هنس انعم هنس نلیک * سیل

 | طااغو تروعزنسو اب>و ناعا ییاوقت ساسبل هک نل وا یخ رارید

 ۱ ۱ روناو قالطا ٿڪ رم ء لعل هلا تنس هشاطیرمرف ندهفورع»

me 

> 

 | ثبت سیل هلا ابنوکینو مال مضاما راو د هماج هلبا مج دم هدیسراف
 1 |ندیشو هلبا دف ورخم هاوو همه یاب منمهدیسر اف هلغلوا منشا

 هدنماوفلسع ویو # قو ۰ :ردزاکشآ جادا اس ندطاع 1
۳ 

۳ 



E `. 

 ادعاوق هنن فسا د اکو اذک ہلا فطع هکر اششرقسب هيلع هتل اذجر ۱

 بوصتم دا شم "رم ارب ر رواک مزال هارب یر کد ایبابق ةي ةن رع#آ

 : ات ااف تک نالصفهراتدا هدازا تسهدینع اونو ۱

 ۱ موحرم یاظن حتا ايبلا رامتس ردة زاشعم تا ۱

 | یدهلووک بزلب قز د زاب ر در وج.عو كلالب غيت دشا

1 

 ۳ ا وا ادال زدر نوا ااش لا نیش لا نوش

 ۱ .لم قوا كب هز لئ اتسم ردرب مرکب لا لددع نانلؤا فعل

 دا انوعو نشود هسر زوا زوموا اص وصخ # وسک *رانوسزومپ ٠

 ةف فاک رس ؟هد.تنراف رد تتم هلا فاک خخ هي سابع لقب ۱

 ۱ رب نتف لوا هذیرع تولوا طاع ندو سکه لبا نیسیضو اڭىكنوا

 | هچج هلبا مج عدسی ازيا یاش اشا تودنار لایک ییدآرک اهنانو هفعش

 ته رز وه-تم تدب ی ردلیعتسعو هلا مال خف هنسانعم ر دده

 انش هنفاه تالاح فی وکو اک یه تالالپ سکعدتف دنفرک اب و
 لع و لبا فرظو متسا قمم هرزوا فیکہ دیر ,ر درھاظ ی

 نوم ا نکا اصمهاو هدندنبامو مدقهریخ لوم لکم د لاسیا |
 ۱ بول اخ ند لاح فک هبا فر كال هرروا ادا هل خلوا

 'هرروا چ فک هر ز وا زر هحو نوا تسیچت لاج یراق

 !ندنفالطا عيدن فیک «:هلا یلوخدیخ فرج ینندلو امسایبم

 كلالب هلا لوا ذمو قا مالواب خت دازطتسا طی

 هريو رو ننرمدقّوا یعاب كرالب هلئا نرخ بارعا قدار

 ا Na ga. PIR و + Rv RR تیافبو ت رهوج رک ابو فیسالعا راذرهوچو یروعد فو

۱ 
 ارد ۳0 یلوا عرصه بودا داشاو اشنا ی

 ؛ماللا ح وقم کلالب :دااحره هرروایتیدنلوا ناب هلا یس قنفره

 !مولعم تب لا ردراکشآ یننج هوا ها مالقف ید كلا ندنییلوا

۱ 
 كلاح تک ا یا فک رز دهفوهلناواو غخدنال والرات لدهغالوقو

 فيس لس هاب رد یور ورسخ اب وک نده زعاش ٌةغلابم تاغ



.۳۹( 

 | یرلفدلوا كىمە كاب: اراشمسس هادی! یرفالب غم بابا أ

 : | لصتههبونینو لبلخیرانس كروهج بولو یباهذ بلع ق جنا
 | ]| ناب جان یتجهلوا یوفا ییاهدنیماما ندم وف لدحاو ماما هلغلوا

 | تالف لاق ءانن هش رللوف ابقیلاولاو یرب رح طاع هدنوپ نعپ ؛رداکد
 بولوا ندهد تیکو تیکنالف لاق دلع كجهید ,تیذو تبذا
 | ظعل نالواررحو ردلک دريتس يج هلوا لاس ندطاعرو ما دنع
 | ندنا توناوا فذح ىلعفلا مالا هل خلوا اهیسات لص الاف كتبك م

 | | هتیاناتهدلصوو فقو تلاح یعب ر دشلک ٹن انءات یک یسات كتب لدب

 ٠ أ ددع خم اذکو اذک, نانلؤا دع ندنإزاشاءام عا, دارطتما رولوا | طفل قیفح
 | || فورح بولوا اذ یضانکآ زومسمی ددلوا هباک ندیشر ادقم و اک یاندمو

 1 "نداد هلعاوا ایک هليا یلوخد كفاك, نالوا نوح هرس ر ندهراحا

 ۳ هل اذک یعیدلوا علف" اشا : كلاذک ندفاک و تراشا ییصا یا

 ۳ ندتینلوا هیاک ن دام ددع قحا بویعلوا هدو ترا یر

 ارح ندنراج اتما بولوا رور هلبا فاکاذ ظفلو رولوا نابنسما
 1 هلا قوس ثنا تمالع ندتسانم هن فلا ذبح هلغلوا يک ډحاو

 | نعد ید راج ءذک و ءذکی دنع ی کج یکیدغد دنه هد

 :دنهاذحو دیزادنح لرونلوا قالطاهرزوا یرالصا نا وروکد یبا

 ا فصاخ اذکذفلو یکه راج اذکواذکیدنعو .دیعاذک /وادکيدنع وا

 ۱ ۱ هاك ندب رع لددع قرهبعاوا ظفحی ی بوأوا یوطعمو دفع

 ]| هتیاراموا فح ییلغلوا بک نمود رقم قرهلوا هفوطعمو رولوا

 صح +

 ین اس

 | هخاددفوش هصضوب ا مدار هلم . رولوا هاك نددع/| عرش هلثسم
 یمهردبود ابهرد اذک یلعل هلا هب رع یا داهدلحكح هيد رد د ند رارف)

 دهم بیعلا دنع ار ر رواک مرال هجا یرکب وی او توتا

 ةفنح ولا مامه ماما سارقاک وب ردیمرکب یددع لقا آرم بوصنم
 0 رولکمزال هاب هسیاراب وسر ویچ یمه ر درک | یرل:رضح نامعالا

 ۱ || هسید ید مهر دب بویلب دوس موعصم رکاو ر دراشمرور اتفا وب

 هد هيا لخاداب ند هراج ,یورح ,ودق هه رولک مر ها دوا
 ی ی نر رز س ہا اکمل هه ياا ب دیا

 ۴ وا
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 یرابرد سلبارطو + برم نالوا صرع ناناوازىبغت مودالو
 | ندنا بولوا هعذجرب هدنژ هر رج برغع شا روتاوب هدسالحاوص
 ح .همدانمو اب رکد ندجو شعارولوا دععنم هلبانالیس باب رد ۳

 ۱ یتیدلوا یربضنکا ر ولوا دحاو یش اب رهک ها سوردنس یراباهذ
 | صعتر ندنرراحم ان پک مذقع لاسدنح ند هلاشر عچج ردراکشآ

 جوشاو هے هدرلاومم ندایرهک رونظ لاو تاقالم ةلقاع |
 | بو !e زا وه ت دش ندلوک میز عقاو هدنرادودح
 نده هحاررد جوم هبا رفح نیآ قاّرطا اضعبو زردبا مجیسلاها

 | نانزرب یراکدلنا جارغا ندراکو رازدنا خارخا یرللواروتسم
 رو هدررابد لوا بواوا العا هل فلوا هش رت صرالا تخم

 0 (ینانیگهد هنانلو هديا یورو رونا وازى یناطخ هدزاب دوو

 ۱ ۱ رازک هدیلارح لوا نت دهه مك زد , راینخق شنا او ینویل کرد

 ۳ بار رقت وڈ قدمالو هحارب لاو ةنلصا هد رلاوسو شیلفت
 اعط نادنشدلوا یل هسیارونلوا ملت موفرهرج ابا وج یدیا

 !ضاب تولوآ رخ آ عو هلا لک ند روا قرط یورو ولا

 یدنچیا كءور یارمش ردنکمیبتخوت رولواف طل قاضو

 !لعولاح بسانم دبی "یار مو زم ئدنفا ی ااه دار یزنع
 يمرابدآ مت ندامه "باس یلافا یتا "ید یار لفاوا

 ۱ یماک 2 هب رح ی هیاسالا تتسم بودیا لد طرز 2+ ندا بناج 5

 ی نوکسو نئائو نیناک ف تیکو تیک # ملب ناب هک 8

 Ss سوما بخ اصاما فوری لال د هنس امعم هل وشو هلیوش ۷

 | هجا اص تاماق انا ا وا ۱
 تیک هرووا اما لا یوفکلا :اقلاوا یوم تایاکو یورحآ ۲

 وفات 2 .دو تد تونلوا تاکح ةناک ندلاوخاو لاعقا توا

 وب سس

 ..تهسم

1 

 4 |ېدرو يدنا ىس هلو ول نديم یاب انا وا عدو رظنا ۱

 9 تکو تیک ۾

 لس نکا ودشا ارام دو یر تن ی 1



 ¥ لقا کس

 * تانوک #

 رومظ قع

 اب رک د امکاو

 . Hlتو دا و دوست ا رع ۹

٠ (( 

 ییاعتسا هنس انعم ےس شود رو دم هدعاشعرا # هیات

ERSهلی هیسزاف میج ځو مال دمورسکوهیررع فلک م  

 . هکیتس هللاا دموزکو نیس ف هدیبرع بولوا طلخ ندمصلک

 قبلی ندو ناسنلوا شرف ةا الوش نوک ارد
 ۱ ةي فاض هدیغراف رز ل تس هلا دع فاک ییعسا كف ورعم* یس

 .هدسع بولوا طلغ تذ كنک هلبا هیسراف فاک كلذكو ن نون : نوکسوآ

 تاونف هلا نیت ی جج زرید تاق هلنانون دمو تیذختو قاق خل

 ۱ سسکو یقه ایدیدشنو نوترتسکو فاق ض نکل روهشم خیدلوا

 لوا هاک ٭ | تناه كص ٭ نونلعج ید ءانف هلآ اا دمو فاق

 ت nem دسر

 ی ناتنلوا لاعا راهن عاونا * راب هک ٭ لدم هدیآ جار مس

 اِ | ینیدنلوا بیرعترییخآ الب نعم اظغل بواوا طلغ ندادرهک

 :هیرع فک را دز رخ وا کان ادواد ندبط تادرفم

 ,ندندوبز هتسانعم قاق ابر, هلیاار منضو نامت هک با اهراسمظاو
  نوکت رول وا اد یف فاهم رانی ریالی هلن رایی
 "یرالوقنیم دقتم ردراجرد هریک تافالتخا هدنروهظو ذات او

 نان وا ریپعتروحت لاو او نو کبښز ءاح څ تپان هدن راک ابرد هرزؤا

 | لوقوب شعارولوا بره لد ا دفعو ج ناد ازجای ضعدانو شعا

 .یدر RA وب ءامز ازت راذی را و

 ۱ ولو كعد نمای و سینک اوو ایا ی

ک مث ین سا كنتف رج لمر و رخ ندع یا
 1 ندلنتسم هل ادیب رع فا

 | صوص سا «دیسراف , بولوا طلغ تد تن اهم لبا ف اکی سکہ دای رع

 1 کد ءار فدح بکر ه ند هنج یکیا * هد سرا ىع الرو ھشم

|۴ 

 1  رواوادقمنم هلا اوما ك ردو اشف هان رد تول وا یتعص هارعش

۱ 
E 
۱ ۱ 

 ینا طخو ضاب و فیلعا نالوا تس دزد انامزف بولوا قلا
 سو هسته r 2 و ی ی و مو سو ب نی ووا

e 2 

 اذ
 رع ۱



 اف (۳۹۱)

 ۱ |تلوا ایا یرل_مالک ردفا ند هلاسوواک هلاس وک هنا لوه

 وک نذل قیتح | رفص بوبلوا نفخ واک وک ظل مقاو هدهلانسنوگ اریز ردهفت
 رخص عم | لبا هلاماو هيسراف فا ڪڪ م نديا تلال د هنسانعم كج كىتەي
 ندنسهیعس هنب رور واب كن اناوپحر اسو لیفو هود ده اشهنغددلواوک

 باب را نیفق دم ید یقالطا هی ول ام ید نالوا عامدی ازاحم هعشا

 9 ةبنوک ۵ نکس یترک: ینادند ردو ليلو یس هی * هسووک *راشلب !نابیو دیق تفل

 ا مع هدیسراف ردلمعتش هلنا واو یافعنا نمسا تصصش

 نوکسو نیسو فاک عخهدیرع تولوا طاغ ندهسوک هليا هبزع

 !ییدلوا کس س یر < یرلشدت كرم لوا جسو وک زرد موک هللا واو

 ۴ شوک * | یطعب* شوک # ردشٌملوا نایالصفم هدنابذ مع" شود
 ییدنکحرارکتو خازخا ندنن هلصوح قاع یکی ,دلیا لک كاناویخ

 هلا نیش نوکسو واورتسکو هه فاک مخ هدنسزاف یکتا پت

 هاب ار خو دیدشلو میج رسک هدنیبزع تواوا اغ ند تشوک

 تووشوک راوج ید هج مفسوماق بحاضص نکا رید هرج

 » هزشوک * | ینرلکدانارا وبه ین راک هنر ات * هزشوک * ردشطنادیقود خو
 وگو رع ناک من هدرا یعما كنهرومشم تلل

 ۱ اخو نبش

 قدملوا ساب رفظ هنتهصف در رع تولوا ظلغ ندهزشک لنا ارزو

Ê٭ هشوک »  هناخ * هشوک *رارد نورطضم هلاداص نوکسو اطورج مخ ادلوم  

 ءدیشراف زایلتمعتسم لاد نع فاکس كغاجو دوجوم هدرتغو

 واورشک و ازدم هد رع تولوا ظلغ ند هش وک هلا هی فاک مع

 نورععهنسائعم قالوق هلبا هیسراف فاک منم شوک ازاد هب وار ۳ ۱

e 

 ا
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 نده تهاشم هنزخآ ودنا هشت ید تهی واز راغ هناخ ق
 هتک «رکوک *ردشملوا قالا اه نوع ارا هظا یسانم نالواا

 یش یراکدلنا لامتسا نوجا قلا لوب وکناخامطواکلد هدنلکش

 یا ندزیکھک ثکر « ناد ء زر یک ا هدسراف یا ورعم

 تیکرت راربد نیک طد هلا احو اف غفو اط نوکسو میت هو رع :

 ا نس انجم كوپ وک فک لیا هپ ۳ وا درج كءوقرم
 تم سس تا ٤



00( 
 | هدشر وص لاح ر نیطاش هد تقوا یرا ےن ال تا وهش ناهه

 1 ۰ ؛ شف هدیفارظادارط اکیرادالوا ندبار و ظا اکا: تعما [ . )

 : یمن تا اولصناجلستررضح هدنراتر دابم ةاذا هثبزارا یهو

 ۱ مهودرکا هنس انعم مو درطا هدنزاتاکش هئن راز اب ابو نیم

 ۲ شیوه تم مهیلع ةدهمل شلاق مان ندنرا روی

 مدر ۲ مسن مدآ هک یرادیمرو دعءارم ع ردلکد 9 ۱

 1 محولعم درعرلب رهشزکا * نمهروک * زولوامولعم رم ۶ زمرو ۴

 ب ڪرم ندءزج یکیا ه دیسزاو یک 1 ناب وش نالوا

 | ماعط فورعم هدنراتن نانانوشوارف زاها ردطاغ ند تسام هزوک

 | ردنا کا برودشزاق هدروغ و یدوس شاغانص یکم ت وا اوا

 | كوا ءزج كررجت مسا كدم هنل قوذ هللا یصوصخ مسا هدب را

 | رازاب هدهمولعد مايا بار غث و هفورعم واوو هبسراف فاک سم هر وک

 وعو هللا نیس نوکسو میم غف تسام یسنا هزجو هرو ناروط
۱ 

 ۱ رانا ندنرفون هدنرلنوکت یعجب اکر تد اقم هلخا وات ا

 | تانلوا لاقشساوب دب یرتهف یلاا تسامهر وک زولوا كد ماعط

 بدلوا یسراف 2 ىركا كطافلا
 ۱ هدزمبت سرف تاغل بت كص

 .یرلیضحب و فر رح الب یرلد صدر یدلوارشف اف فا ۱

 | لاها بوبلو را هدنلنب زمه داب باها ی کک رر دن 1
 | هنسرب ندرهدلج *.هلسوک * یدنلوا كر هلغلوایرلناسس ار * هلسوک 4

 تحت كرهنست نادلواسبل هغابا یک | بوناوا هیر هل حر کما

 | ندنج یکیا «دینسنراف -یعما كذورعم * روش یرلکح دلا مضو

 || دموسکو + هزمه غث یسرع بولوا طلغ ندهلاسوک تکرم

 ۱ فلک وک لوا ءزج كنهلاسو کس رزلوا زعبلا ق بسفا هلبا نیم

 ا م ىى ۈاک هن انھن وکو ا هلب اه وم واوو هسزاف

 | هلاعوک تسو لصانع رولوا كعد قلب رب ها تا صاصتخا

 | هکحدیلوا رس ردنعلوا فزح تسو یتیم هنعویش" بولوا

 ۰ , داوو هیسراف روت هنس انعم وغازوب قالب ررګ اد راکنھرب 5ٍ

 سا

sm o ] ۳۳۳۹۹ 

 هلو ی



۳۸۹ 
 تەم ده

 یکی نه نوک هد لر هارو
 حقو ذبب عفاک م هدنیشزاف ردم تنشف ا هند انڪم

 هدب بواواطلغ ند كح وک هلا موق ر فاکس هدرخآو هی

 اقا دزنابر هرروا نصا ارد ریعص هل ! نیغ دمو مک داصْف

 یاس بواوا مولعمینبدلوا یکحوکهود هلبایکچوکش انک,یباح
 هدقدلوا مولعم كج وکوریفص دارطتسا رونلواسایفهرالن واجد

 ؟یک یدض اعا هدب یع هنس انعم وب عن ولوا یرلب اقم

 قالطا لرز هلماهس رعفاک هدر نخنآ واز نوکتسواب مط هدیسزاف و

 مف هدیبع هتسانعمقادا یب یت هزر كن هندنرهنکاررد فورم
 هکر رب هد دخ هل. اار نوکسو ەچ ءاخ مسهدیسرافور اقص هليا داص

 TN جد كارلت وب ردلءافمسا قشم ندهلک و هدیخنالواروهشم

 دوپ » را رید ناالک هما برع فاک ت هدیسرافو مع |

 نکاس «دنکاما روهشم ود ناتس دک هدیا وطانا داب الا

 TEE كن ةف و يعم ةف نظا

 ,لصا نار طة رد طاع ند درک هلاار نوکسو فاک منم

 یاور یدابآ زوریف سوماق بحاص ردشعل وا فالثخا هدن دنرالتسو

 نانلوالیصفت هدزلیدیناواک شفرد هدرا تاور رداعلاءام نا

 درط رهو ژو نز ئر هد رک دازا ارز هدازهاش عاهد نال کور

2 

 موج دوجوم هلن وکم عبز یرادرضعح مالبسلاهیلقو انا ۱

 عا یرلت ]وا تعدخ لباق برویب باج هنیرلناود دارو : نبرد

 س؛ارررو راجا هعالو یزاقدروب داكا هدان , ردراک بادامو
 را ی

۳ 

۱ 
دیرع تو دلا فذ رب زا

 ه
TE 

 ۱ یا نیتچعیاخ نوکسو دارض خف ہدنی رع هنسانمیرا ی لاو |

 ۱ | ولضوا لنایع رم روج هدنلیدایس لرم هدر کص ا هرزوا : ۱

 ۱ ۱ را نایت رم رعنی درک یرادج عفا راشلوا دش: ند نلف درک

 ,هدالوا نالوا لضاخ كر دنا هنرازب رب هدن نایب راناتلوا دیت

 ۱ ناییلس ترضج هدرکبدتباوروا رانغد ذارکا رکاهبنعج و درک ۱

 ق لحوک ۴

 ریدص دالا

 رافصورکو ار یک

 مو

 لصا لیصش

 دارکا لو



 ه.دص

 * بوک #

 * وروک#

 لا +۳

 |نئسح ادعام نادنعازتخاو دالا سک د ەلەنا ۋا

 هفنه شعا ردبا شوهبب یا طو سوحو لکدیناسا یسادصا

 ندهدانلها نکیآ ردنا زادک و تشک ییهش راران ناررح وتس تا

 ر أس اوج ایم دب با تزالد وک لفل ا

/ 
 یعما كفورعمت یس نانلوإانبءالا ىلج توا روصوزورم ن.دنرزوا

 (مجرسک هد :رع ببولوا طلغ ندلوزب وک لیا فاک لر تهدیناتفح

 ۷ هيه یاب منع هدیسرافو ضستبج اهلنا مي غق انونیشنوکسو

2 

 مع

 !نمهز هدنرهش یو ر داوا ع ومس ارارک یرهصف میکو هنیفد
 نالا قشحد هدنس هعذاو هنسک ل الارفف یکلام تن هراخ ما

 | لح اما عطف دعب بودبار اتخا یتح ایس هدنآی کیدووکه یف د حظعو
 | قادصم اص ناکولو یمع الاک بیزرفلا یا اس نما

 !هدماش هددات : ور هدنلاو دس نیسراراهب شور دهدک دلک تسار همدآرپ

 ۰ کمین یخ رر و باوجولد مر هدا شیبعز ینا 1م دروکهنیفدرب

 نون کرج یاش صخعم هدف دل وا داد باوح هلال هدک دید

 دیر رهش مدلبا هده اشم اراک ةد فاو رد هنس قق نبشورد ۱

 ۱ هنیف دربه دلکش وب هدنروصوش هدنلح نالفونالف كنهناخ مان نمهر

 ۱ شیورپ هدکد ید مدغلوادیعم هلدا لج همالح ناغضان گی :!شمروک

 ْ هداوصو هنبهناحو تدوعتعاس نازد بود میش نها هجا

 ۱ ,هدهعلا سلوا لت انو لصاو هب يضع هنیفد یاش ا قبط

 ۱ قرصو حرخ هسانزمکا یربغ ندناهاش داپ دجو ناو یوازلا لع
 ۱ ندبارن ۲ * توک# رز مزیسم یاباضف یعیدلوا بعصا نینیاوت

 ۱ هلباواو یاغخایمما كف ورعم یش زد ودوار رویم نانلوالامعا
 ۱ سیا بولوا ê فا بمب جایی

 ۱ وردوک#ردراکشا نت توکی ب هد وجو مدع

۱ 

 . | كچوك هنسانعم لقن هزاکمرخآ ندانرب # # جوک * ارد لب هلدا مال

 ۱ 1 هدبسراف ردعباش هلنا هیسراف فاک تونل وارییعد ید وکو



(¥) 
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 كد هني زخ قوح هليا تف اضا دک خلوا هنس اج هدا ناک اکا

 «یاش هرزوا یراتیقحت كنیرلتر صح هدازاشاب لاک .موخر ماما رولوا
 'یزاقداوا ند زیر تادا تولو تاک نوا هنا عم سات اا ۱

 شو اتم بو 9 نیم برا تود

 درود دروادا ع ۲ یسانو نسور ےک وا كس ها نئارخ ۱

 ؟یساخ پایسارفا جک ین :او یورسخ ید مک ی ا راد یاد

 ید درک و هک راب مک اما جین

 ناروذ هز دان شرف وریورسخ هکر دبور ۰ یدنلوایط هلقاوا یس هيج

 قلم هاش وریخ هکر د دزواداب نم رم لوا شیلا زمسپم

 :هنیفسرب هلبا لام ةنانالاعو هسفن ءایشا تععش نداالو تار ناعالام

 تب را ی رحم هدنلاسرا نوا قعلوا ظفح هدهزب نجربو لیمح

 تكلم یرغوط هللا اوه فل ام یک قادصم نفسلا یهتشت الا
 !تسد یا شلوا كلام هلنا تروصول تولوا لصاو هورنخا

 هلکش ییدلبا دارم توباتوا دنن د ی ؟ندال هکر لا موما

 ليف ید جاع یا ویی نوک ها شعاروف

 | دالبو مدقم نادنر وم هیهادرب یه عا كلام هیذب رب ندنشلدز
 !باتو ب بولزا مهر ده لو هدنموقو ههب زک ار «دهزاس ۰

 : شتارادنا تک خ تواوا قدم هدن دوحو تاحرفم ین 5 9

 اوشا زو اک شما تااپ داخ ق وای اخ
 ےک ا س ا ا

 ۳ ما ۳3 وا ی اف دوا اا تل بارا

ناک كنس هلجج ردناکراش ےک نال واررخ یم
 ۰ هجو زاردو رود ناکیذ 

 ا کل أ
 ههاش دان رب : ندفلخو فاس شالا كلام هبهنسل ناذآ هدریشابو

 ۱ نتج ندندادخا تؤدا فوخ صف هدننع رعدصف همز ضو

 !هدنزوضزب نقرتلا توطرب یداحاو بنر كنا كح عی ودر اقا

 ۱ .هدقدنلوا الما r هکش و e هب هسارب ییا ژب یبا ۱

 دسچ هردأت



9 ۱ 

 ردزلشلدا نان قصص هعقنهثنودام و زەك هلام ندیآ 1
 ۱ دو ظا

r) 

EE هدنفاوم مانعلطاق ناهرب نالوانجلا سوماف
 ۱۳ 

 یدکیآ بولوا نفخ كي احکام. هللا دغم ءاخ دمو می نوکسو"

 لیعتسمهیرل وا طاغ رادشلنا نایب. و دبق نفالطا هموفرم شاه ید

 هدیبرع هلغل وا ند هی رذا هعتما رواوا هد فاک ف هدنروص شیدلوا

 لاعا نوح راند اقبا * روک * دم هدبا اسکا سابل هزرطرب هب هعارب |

 هلبااب :نوخحایمسک عاشا هدا یعما ر چ ناتناوا

 نوتینک دینبزافو نفع هی تولوا طلغ ندر ویک ۰

 تابنهادوسنا ةبحو هناب رار نوک 5۷ رار د لاک هلا هيم ۳فاکدمو

دشنو فاک د هد رع نیم !كفورعم ی 7 فیش هنزل هک و
 مطو دی

 لرد هر ز هلبااز دمورسک هدیسراف تولوا طلغ ند نک لبه

 یییدنلوا بب رعت ۳۹ هلنا هم ءاخ ادم هدا و زر نوک

 هنیزحو هدد # من » ردشلر و ڪک هد هبط تادرفم بتک

یریبعت رواد اب من و ثاکیاش &ک دینا انس ان
 :ردعیاش 

اخ ندرت با نون تاکو ۵ :۶یاکمف هدیسراف
 هدبرع بولوا ط

 هنزکز ید وال لاملک هدب رش تیدح اربد زیک هلبارر بارع ۱

 .ادایاکز نوفدمو رهاظ یزکاسلع کا نیم هنندوزو نخ

 نوقم نانلوا !دان اکر نمی قالخ تقدنارمتفت هلا لام ناجا و ۱

 قاکزرلیضعباما راشم روپ مالاوبد زاغل وا خالطا اک لامر ھال ۶
 زواج یب رد كي ترد رهاطو نوودمو ن شل وان واو ادا

 ۱ RIS ندا یان اغ راک ینگ

 اج ناټو ور ورسح ناللوا نر باما نبش ورسخ ا

 | نئازخ كما مانى رم کس بقل ناورشون .دجژلارام نا
 . ورسسخ یی هاش نامرموفرم نکو و یتئدلوای جسا کنی رب ندنساهیل ۰

 gs 7 ضرا تحالف ذ صترب ند اباعر ماع هدزب ور

 یدنلوات وا تردابم هنا هلغلوا ی التخا ی ردذو مدیری
 سا

i ۳ 



 أ سودیلفا هرکضندندفو ظص هلا هرحه مص یسدیلفا نالوا باک

 نددنادا ررخ هلن رشتى ردعما تاکرابو مک ود هتک

 دعو ره یانعم هد رګ زدرا اش نلامعتسا هنسانعم زا «رزوا یتیدلوا 0

 ۱ ک هدیتسراف زدرومشم یندلوا لّیلق ةلبا فاق خت ندیا تلال

 3 ین ب اعم تولوا ةن نالوا كسک اندادسا لول دم ل صا كرز حت

 یخ راو د لس هیات كوكتى هدج وم ءان شک هنالوا هر ایزندادتبا

 ناف ندادتنا هدب رع ردرو ېم و شه هتسانعم كسکاوقارا

 تک مخ هالو هدایز ندا دتباو سکو هلیا فاکن وکسو واو ځد هالوا
 وا قاتل هیک ند کاما رار دار و ڪت هلاواو نوکسو"

 ند روم a دمدا یراکدد روح هلنا واو نوک احمق هدنبرعآ
 هدست

 یار تنه

 ند هرکص كرهدکو ردرهاظیف هدروکلا دعب روان م ةلاب نوئ
 5 که هفت اف ردها زا اون وه هر شک هفقزا
 ۳۹ صفات هلا كلنكاو نوررفا ها اف نوکهوم هزه ق ددعرا

 ۱ یرا فروا هن دن رها زال * اه وز نا هلا هب رع فاک دم

 اطا ند ماک هلبا هيم :فاکدم عع كاكا هدیسراو ییساكناب و ۱

 لذت * رک اک * رد ما لبا مالر سک قر غغ كم فرم بولوا
 ام ون نقار قوقشم يعالج .روناوا طار یاب هدنوجواهدنتروص [

  ك هکو مع دق تلانادلوا یر ر تر طف ضوصح هب ودنکو هیج

 اکے واهو ن نوت نوکسو عیمدموهُب رع فاک ہد راف یی سا 1

 ی تفاضصا و فا خت هدب رع O نیز کناک له ۱
 ۱ شاخ شعفوط هللا صوص ےن ایک نیم را سوق, ۱

 اهانت ناب طعا نکل. لاس زد طاع هجرکا یعسا فور |
 |یدلب :ارادور دراز نصحک 0 زد باس هک ا

 لمس ى هب :Ana سزاو اعلا: کک ٿا اسل یزبریب اک فلخ نب نیس
a gma er a e < 

 ۱
 ت ا

 ا ی
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WEE, 1۳ ]ابو کن مس م موس یر وعش كن هرف تحاتص  

 | مدعار فن لک 8 IES رولواكعد یدنلک تدح ذوات ۱

 | عاش هلبا مم نوکسو هب راف من * گی * رونلوا لجب هب هطاحا

 تا تنم سنت ه.ش

 تساکو ءقرف

 ۾ اتیک »



 ¥ یار 3

 ۷# تاک #

(AL) 

 ندجالک هليا مال فیفختو قفو هم :فاکم هدیسراف ردلجتسم
 ندنصوص ۶ سا هد نوید خب ؛جالوک لبواونوکس بولوا طلخا

Nاح یراهدقاب شدا هدرا راسو ماج# ن یلک* دن هلآ یئ  

 اا تنلکهک ذیل و ارس رار د نوا هلما 1 مضودیدشت و
 او هس راق فاك ؤا هناخنچ هلبا نون توکم هی, خفا

 ایک یانعم هةوا اهنشانعم یروه شپآ یی رکخا لک لبا مال

 | یهدفت ك هلا فاضمهدلنهتیاعیانعم رولواكعد لم ید وف شن 1 8
 مال مس هنس انعم كلك عڊ نشاک 6 ناتساک* ردشلوا نعک هلا ۱

 ` دوز یکاهدیسراخ ردادننابز تناغب اک ناتسلک بو وا معتم

 نوع لک هل مالنوکسو دیس راف فاک منم وا ءنج لر دهضور هلباواو |

 سک ی سنا ءرجو هنس انعم روه شم لک اصوصخو هنسانغم كجا
 ولو كعد لع قوج یلکهلغلوا ترنک تادا ناتس هلبا اندمو نیس

 ناتسلکهللا نیس نوکسو مالرمسک و فاک منم ین با حرم تیکرتو ۱

 رونلوا ت تیعید همجدو نزو ه دیالایعمسا دراوم بولوا محک ید ۱

 دیش ویلبا نیش دمورسکو واو خف هدیبرع بولوا طلغند هبالکه لبا ییرع
 فوری یسیانلوا لاعا ندراهتسراس وند ومد * تیلک *ر بد

1 

۳ 

 هدب رع هلوآ شکل وا لفن نرنمسا زخات و فرخ اغا

«۹ 
mi 

 دمج کیا هدنشر اه زدلمعتسمهلباهرب ږعافاک ئ ما كىەقو س

 ۵ ع ودی ع ب دواوا طلع تیام فاکم مسک ما

 | نوکسوارغف ەد تو وا طاع اغندناتساک هلن مال نوکس ب بک يه

 ۱ فاکعفهدسرافی سا كفورعم :یسیرلق در اصتالبا هنرروا* ك هک ۴

 1 اصوصخو دیلفا اموع یا فاق نوکسو «نیهرسک هد سافیمسا ۱

 مالو هس رع فاک ف هیال وا سراتو
 ۰ همست رنک هلا نوت نوکسو

 هم وا قالطا دنلک هلا هب رع فاک رسک ید هزکاو بول وا

 | دیر
 ,قالطا حاتفم هللا نوکسو میمرسکه ناو لغ . با نیت«دیقا |

 ستم سس

 FREE ےک هیواروتسم یفیداوا ید ڈک هلو
 ۳ .هلبا مال دید كف یعما لر وهشم یش یراک دم ایا حط نداهشنو

۱ 

| 

 معروفدر 



 ی یخ ندزشغ :بواوا تیعال توفنعن قزریزاذقما|

 این اوا تاغ ند فانك فک عن اا ۱

 نهم یخ اراد یزور ها تدحو یاب هدرخآو ار ذمو م ج
 !لصف هدفن زنش یاعش صضایعیاف ترضح ضابف بانج ضيف

 هدنلواكنیداحایکدلبانابنوید سو هیلع یاعت هلا یلصهدهزاما و |
 "فافکمقاوهدفب رش تیدح افافک دع لای زرلدعنا مپللا اور

 دوجوم «دیضارا رنک » لک *ز دیتخادجتلها را نونرسک زاید یهنآ
 هدنسزاف رداع ھه هلدا هم 3 فاک ی عسا لروماح ولغاب ضوب لا ۱

 نیت یصاخ مسا هدیسراف رازب د یوز نبط هل: ااط دم ورک كتب ع |

 | «دنسهطا عرف یدوجا كموق رم نبط ردیوشرس هلیاازنوکسو|

 و

 نایخاهدرکناد تداورو زدذوخ ام ندررح هجو یسکلوا فیصوت

 قعللوا توف * فانك * لمأتیلف رول وا رناغم هربذطنا بک ما لو

 توایکرب اوض# لک# ر دالدا فاك ه دنر وص یغدلوا ری ید

 هلمااب هدرخ او ۳۹ نوکسونّو مت هدمت رع تولوا طاع ندلوک هلدا

 | بولوا طاغ ندلک هلا هیس هاو فاک رسک هتساضعمروماخ اع)طم

 | ةف ورحم واوو هيم فاک منم هدیسراف یعسا تافورعم لح شلاق

 هلیا تب ن ېک یلامتسا هدب س بم هنی روہظ هدنس یون هفک

 تیس هنمرایخد مرا لک فنعم ندارجا رازبد یلکهفک ه درع زاید |

 ا 13 “را تیلالد ید دنا یک وا تاسف
 هلرارتسکو خخ دش یرالوق تیکشلا ناو ثالاوباو نیکی تددنلوآ ۱

 | یاس لعاو زوشلوا قالطا هب ید دوتا نالوا ناک لهاربح |
 0 درابا نیس هلناناین نح رم یالک هکز رده اع ل لوتریح

 تامل | دېم دالا هاج نورهذالوازابحا بۇدا فرع

 ۱ لازا حا ٹک تزضا> هد "را وزر زدزلتلیا ما رلا نیتلبص وەخ ۱

 | كد دادا مو5رم فیصوتهاغلوا يجن ربحا هتتیانعمدادخ|[
 | ؛رزوا یییدلوا رز یرانانود رده اک تدهعدماعقوج اک

 رک
 ۷ فانك #



(EAR: 
ere: mn 

 اهر دقو تبقو كلا | تقو نع اب ر واهن دا نة وامل مطب ن ا

 اقفال ى چاه نا هل لاذ ارال چالا ا امم قبة دم و  Aهيد بدر عر ۱

 نر مقيرظنالرصنپ نم عزشلا نرضو عرشلافبیرب او
 | قیدصنمریخ لفاعودع ليف وهو هتقن یطعب هیف نهد نهدر
 نیوها هلن ناکل ناک و لو م هلاقام صتاننامعرشلافسپلو لماج

 : ,باشلوا عضو ریناندوآ میارد هننورد» دیک ۾ اجب مذا هباکم نم ۱ ۴ دسک #

 أ ی دلمعتیم با اب ءاسفخاو پیک اپ فاکمغف نی عسا  كفورعم ىس ی ۱

ea APN۵ بابا طب اع. ناد دهس ب ڪت هلی ءا  

 قبل .دعب هیکرت ر یوو رج منی لاری د سبک هی فاکد مو ریسک هنهدش ۷

 لا نابخالا بمک زدم ولعن قالطا هر مسن رک نانلوا عضو ءاییشا رابخالابمک

 نو نبات هلجا نالوا تااورب هدییشاب نیو هد مع زابخا ۱

  واوا بدیم اخ یرانر هش تیمار یاب سکه |
 اون رب رادان اما ندر بک هلبا ات نوکسو هد ءاح من هد رع

 | بو پودا طبض هبا خف هزروا . نر لیوماق بحاب 3 ۱

 هما ی هک تزضچ املعیع:د و ردشهد راپب .>الالقن الو رمسکیو |

 یوا هدلحم رکان رک .رلر دا غب صوت هلاربخ هما تای ا

 2 ج اراخا وش هليا دو: اخ دراشمروپب در کک رانحإلا

 ترذح ار دلك لیصفت حانحیسلبتاسشن ندی دنلوا تیاوزآ
 | "ه دلب «دننس رع بناجنع ءایعنص هاو هک هللا غیا دبلار اسم

 سوت تا

r. 

 هلو 9 .بوسنم هنایس نیربج نالوا هل.بهول | ابو تدریج ةهدور#م

 دنگ .تولوا لا یدووب نو نبعر ىذا لآ نادزبج: ی "هرب کیس

 تلادع ناز 4 لوبق نالا ىنا قيفوت نما هدیرلفب مسن
 یکی. مک

 .لوصو ههرونم هدم .هدزنک الا هر دنع یر رک ترصح ناونع

 3 هک رل ناز دعب بوروس لوفق هب اب یر تج م اب هل )

 جی ران نکسب ۱ لوس» هنس هداوا هشام نور وج لوزو

 وه بودا یاد ا هدّنلابس جوازوتوا تب هنر ےھ

 ۱ : دادم هطااب ت ۷ رکو ا کریح دار طتسا درداعدو هاف بصز ۱ راح عد

e 1 



(۳A1) 
agg RR هوم ea 3 

 رک تو 4 ره ارا اوا “اولا تیت ساب نکل زؤلوا

 هدناع اعجا هرزوا هدجاو هحردوهعرود هدنز هدوء نذوسآر

 ا ارى مه داهنءا ىلع فوسخو بد زولوا موا و فوك هتیلا

 كفو هت ره هلبا موق زاب ا اخ هی هزغلوا .نسعماا نم د افت نس

 یم
 "دفع را یسهح رادو ودك 9 هدنرب ندنتم و نوته دقع نمش ۰

 | هلسفل وا لاح هباتهد سدا ضل "رک تونل« دناباقش هدرگید
 هاب ذیعتسا - ای وک یقوسک بود رواوا ندنس هلبا وع یه هو
 | لدا ید ینوخو تابثا هلبس هم رکت نا ٠نفل او علا مچنو
 مارک نی سفر اذه مع رلردبا سابق هفوسک هلبا یناشنیا هراس
 OEIC) كحور یقلبا ستە عقاو هد هعرکت نا

 تا اتهام ههاحو تاتیفدعجچ هدنرخآ ماع 9 , ردرلشهروپ مالاوید

 ۳ خا قزادهرویند حورو رولوا نابعو یهاظ لک خوک ۱

 هیجو و ردشما وا هدشدهنل وب ندسع*یرو كرمة قىسا ا لوبق
 داعتعا ازز رولوا دام یرانظ كن هدخالعو هغتتالف هلا هو

 || كن راترضح هلالح ها> زاتخلعاف فونخ و ق بک هدر لها

 تعبرنش بحاص ترضهیتح ندیسهبلرب ادق "هدازارتاو یعف
 عفاوقوسکهدنلاس یوا كنیراترطح نعدنفا رها | لتخفآ هلع
 1 اقنرادلاحترایزلب انج میهاراترتض>یرادحادلو هدناوآ یتیدلوا

 ماکحا یهاازاشم ترضع توم ینامحه كتفولوا با یرامروب
 فیش نیدح  شعشلا نا " لبا تد اعس ة دقزلوایرانونامهع وعس«یراتتشن هف وک
 !یرلهدرون دز ور الودح اتوا ناغتسکتال هللا تابآ ۰ مان تن راو

 : مو و نت یزابلا دجرهبلع رد رکم ایه ماما ء3ا

 ر داق ه.ازا رتدقت قراهوصتو قونسک هدنعع تفوورسو تک لح

 رهمطمو زدرلشهروپ ناب نعبد لوا اطخ هما لا نخر اوا لبا فور

 یجد هدنرلفل وم مانهفسالف تفاهت یلارغماما ترضح لار بال صیق |

 یدناوا لدن ەن یرلهزانع هما :یرل؛زوش تصخرو حيسولا ل هدأت |

 ۱ 1 ببر امد قبال هاتو ديس دیه نیهار اهبل مومن رومالاتاو ناف
۱] 

EMدهیم رج <  

ate 

e 



 * نوک #
 1 نوکسو فاکر کن دیا تاالد هنس انعم یس هزاب رپ كەس هدب عو

 | ر ووا قالطاهدقدلنوطیرادقمرب ن د روو سم مرج نال وار دعو |

 نفخ . هلا نیتی اربر رونلواربەئ تفویغیدلنوط نوتءامو تاتفآ |

 رددوخأم ندظخاوب هغ وا ع وصوم هاب هرب توان زاب رب نان

 نامز تااورشون اورشون بقلیوسک مع هاش PER بحومو

 ماتلاوید فی رش ثیدخ كنخرومرکا نکا رولواراکشآ قداصت

 ۱ یا یدلوا لنصاال مال, لداعلا كاللا نمر وت دلو .ئراکدلبا

 . | ل داع هکر الحرمصم د هدف بنکالصفم الوا ردنهبم لبا هجو
 لیصفت كنساماطورش راعآوا قالسطا هلب همالسالولم زنکا یظما

 | دن هناورشون هدرخآ بهذم هیتر و صو ردزرحم هدیمالک بک
 هدف هحبابید كبتکن الوا مهج ثب داحا تاعوضوم اننا ر ونلوا ریت
 دعا قانو هزاهغب نش ثیداحا اوچ رکن ارو كمالکرب هکر ارر وین نايب
 2 انوا ه هش هشدلواع وصوم هسازراکر د یر اغمو بلا هند ع

 عوض وم هل فلوافالخ كل راداهتجا كمالعا یا اع موقرم مالک
 زدی ز وچه مسا كن هلعوط نوک * فوسک* رولوا راکشآ یتیداوا

 | هلن فو فاکر مک هنب ھن انعمرا هر اب یعجج تنهفسک هلا نیس

 ۱ قو تورو وا طاف یریمتهانفآش لوا فکس یسهلج+دنروصوب

 نوبل واقالطا هرهنکلاب هدنواما ملا یررالناق كن املا رانا لوق ید

 ارشح مابتلا موب لا نلاعت هللاره رنک مالعا یالع زکآ نک زرد
 | فسخو رضا قرب اذاو هي اب ننهت با ه وطء نارو رک نار

 | هنعش قواك هرزوا یدلوا لمعتس ارظن خب دلوادراو رمقلا
 ردرمخا لوق ند یشخا _ندزاشلبا صرصخ هربق قوسخو

 ا ا ع وفو لر منجمد هدشن سیم یا ی نمد ندیازآ
 eR ند نهر فوسک نیساحاو ةةسالماا دنع دا رطتس|

e ی 
 ی ی ی بیس یهو وی وتو حسب ویتنام ات حق تاج بسا یخ متر يا ۔اا

 زن



(¥4) 

 دایعاو رورسو روش مابا * یک ق ذم هوا پاب غ نصوصخع |
 یعما لندف و رفع وب را انان هذلاتفو , فرح ماکو

د # همك # زدن ڪتو يڪ عمو اظل یرجم ۱
 ییعو ریش لر

 داناو یھب هک ی هینک ید یس هراصع یاب هرکض ندورفح ۱

 یل ەس اموع تالف قاب الوم ریدر هدییع نارزید

 ۰ هشساصو عدل هد تسراورو ةا < هلیا نیس نوکسو اک اا

 ]اهلغم وا یی الطا هن وک ها از اک هیج فاک خش دون اقا

 دجرکا*یرسک*تّتش اج اڑ اف ر دعالم هلو لصا یچدیسکیا

 | فن ر دیش هیاس یغیدلوآ ترعم تویلواییع مش نکا اس ندطلع

 !هدنش ۍط وته EN كىا یدناوا ناچ ياخرا

 فاک ز سک یر ومش مالا كرایدننفسا نب نا نب نایساسنپا

 | بولو! ةزعاغ ن د: شۈك هللا هفورعم واوو هنب ر فاک مط هدیسزاف

 اا روشسن زید اهن :ناویشوت ا ندن اینا س اسزلاولم نالوا 4 ۱

 | روباش نب ماویهبا نی درج د نب ن.دوک مارهبنب دارچ زبان

 | اب نب: وش درا نب : نباش نب نمره نج یسرتنب مآ ردن چب نبا

 هدیسراف یسک هما, ارج و نس ناوک رد نثاج ې چنو

 !مازیسالا حایص ان هو اب لی باخ ا نقرا يرلنوامه تداخل

 را لابا لوا .یدیا شوا طط جرات بزعلا دنک کی نو
 كي یا كنیطوب» جر انارارحم لاش ردمیاع قفتم یوفو هدلاف |

 !قلا ید نون هایش بواوا شا زود هنن جوا قرق نینکلم

 3 معاد نالوا :قالطا هاش دا زر ھ تال ؤا یک یدو كالا عییاو

 ١ هدیشوماف ىف دل وان قز :دلاورو سد هلا e وچ تا

 ۱ خدا تیم هجا آر ا ۶۵ تم) هک وا

 ۰ RE وا امر لی ا اينالا مخا 1

 یادت ك لک اش ناسلارام د در رر هنس جوا: شقا زو

 س ا
 اک مرال هام دون هلکعا | تافو هب ر

 ¥ هسک #

 وصوم



 * ناورت#

 ك ن 4
 تن سس بس

 ناطشلا و دعا

 *# ییورک *

 كموقرمر مش ردشانا كابر هدنفل وع مان لالا هاو نادللاتفرعم لا ۱

 هني عن فاک ف قب ےن هدع او تام هدس یاب یععا كنهفوزعم "ودر ۱

(CEVA) 
(ory 

 ناه رک ۷ دهید و هحرد زز (یطرعو ااف اسانی

 قاکهدهرو منم ؛ینهاراعفاوهدنرلننار کمو نا اة و سواد الب

 ی ادب زدشکا و فری هلا لاهعتسا ٹرک ندناع رکبا

 ردزاکشا ینح هیلوا اس ن دا دب فاکر سکه رروا یی دلوا عیاش |

 هللایص ردها ترضح موقرم ظعل ردناو ر هلبااز عضو اب نو کس ا

 ردشلواعفاو ید هر دعا رش تدج ناژلوا تاور ندفع لا

 هناورغب ناطسلا و دغد و هلع: یلاعء هللا ض هنا لوسر یا

 هلنایعباوت و د:کحایصره هنعالا هيلع ناطوشآ نعد قوسلا ىا

 سناسبد ع اونا نوک رهب كقوس لنهارولوا رضاح در

 بس کخ ندنراهیفوب نر اقم یرالیا لافغا ناب رتشم هلا هیسیلب |

 ترقه تالم# ی ورک ندنانسم ندشیش تیدح یرگکج دلبا

 * رب ورک

 م

 * ررک #

 ار تفحص و طو فا ةد ع ار دلمعتسه لبا ازاد دشت اعم

 ردنونورکهلباار فیت هنب قد ی جام واوا طلج تد یورک هلبا أ
 هلا هفورعع واوو ارو ناس مع هام تله ایفلطظم هدرسراف

 هدنش زع عسا كنربسروهشمو لوک اه * زیو رک ٭ راربد شورمس
 هدیسراف بولواطلغ ندنیفرک هلبااف نوکسو ارو فاک فا

 مدیسز او بولوا طاع نددنمرف هلا 0 دمو اک ار نگو

 یمادبخ دک یوک *رزک » ررید غراس هلباهبجنیغ هدرخآو نيس دم

 ندیاو * دیمهرک * رربد فسزک" هلبا هیارع فاکو نیرع بارعارب
 !فافزسسک هد رع یعسآ بلر وشم یس یرلکدلبا خط و لامعا

 یردن ناب ۳ ر وشم ن كنړادحا جسدیم قا كم ود ره عبص نه

 یفسا كران دکذ وب هلبا حاولو عب اوت نعد هلفاف * ناوک ٭ ردنام رک |
 فاق څخ رغما تولوا طلغ ندنابراک هلبا هب غ فاک دم هدیسراه

 نمنک هد راف نادعداش تداعب یامعتسا هديا طا ا دالر ھن انعم 4

 ی. ا س

 و د ج ےل

 نص وضع

ااا نفر زک لب انوکو اید هر ناک |
 ۱ ا 



(evv) 

 ەد ەز وسكەن فا رو لسان دی نعاس طاع

 | ردلکد ناب حانحم ییدلوا تساتمان تاقتا س داکوب زدنا دو

 زودهفوف «ددرفامز هکفوعم اعو نانلوالامعا ندخانا *نسرگ
 !ندنایترک هل نيس دمو ار ناوکسو هب ع فاک ف هدیسراق عشا |

 راد فق هلا ?a نان نوک سو فانا ء ںولوا طاع

 ناو ر یزو ولو قجزوقو ءاي ی وورکندسوماج نادکرک

 و ROR yi دیدم,

 درو و و وتو ده 1

 ید ا یعسا كنهفورعم* دلب هدنلوطاتا تلا ۸

 بیو یرلع» ر هدننر وص ر راځ هيس هنسهلک نکس معاو هدشزوا

 ر ناوكشو لادو نت نع نیفاکص م ا دة دنیسراف ىع كناوبح

 ایداىا زورف شوماق تحاص هدرز تواوا طلع ندندکرک ها

 ت ولو صفا ندکر ا هددشم لاد نکا م .وڌرم تارعاهرروا لوق,

 اا ھت وب فورعم ر ونلوا عضو هنتلا باک رکا هک ض وصراخ
 هم ناک رکا هدنشراف ر دلههتسم هلرا هم: فاک سسک یا

 ا! هدب رع بوآ وا طظاع ندهدرک هلا اههدرخآولاد وارن وکسوا

 فا بص هیلا راشم یانالوم رار د فیغر هلبا نیغدمورتسکو ارقا
 |اهنا ضاخ فرصت د هدنوب موح م هدازاتشاب لاک هیلنعهمکت

 | زودم هلبا هیسراف فاک رسک ززوا یی دلوا زوک ذم اف درک |
 ندیلصا ماع یاتنجم اه نالوا هدنیخآ .هلغلوا عوضوم هتساسنعم

 | كنهف ین رافدروی رذعوضوم نوجا لقت هتيم ضاخ یاّعم
 إم وحزم یر وش كنهنف تحاصاما ردیاذینآت مطاقناهرو دوم

[0۳5 E ا ندل نی ی! 

 ۳ ۳ هبمک فاک رس ڪڪ هد س راف هتسانع+ 7 4

eلاج ؛داز یھ ی دنا  E nn۱ افااا  
 ا

 * نسرک #٠

 * ندکر ک#

 ' # نوک رک #



 » راد رک 8

 ودظاغ ندناتلک هی مالن وکسوابوفاک خخ نالوا هاشم یسرافو

e8 !یعما كقفورعم ناویح یلنکید یسهفرا یني تش راخ ې رک  

 ؛ یصعو یعض كناف راربد دفنق هبانون نوکسو فاقمضهدیبع تولوا

 تولو! طلع ند حب یکی هم قاک مک هدّسراف ردلمهتس» هی ۱

 ورود

 ؛ طلغ رد ور ا همیا مع وارنوکس ون قاک سک ا

 ت *ردندیماسا ناناوا لامعتسا هلبا هججو هلم لاد بولوا زفاجا
 هب ع فاک یعسا كوه و یعم* ی 2 یرلکدلبا لاعا ةا قار >ایر ادا

 ۱ ۱ د ضجلبا داصدب دشنورج مج یب مم ی یسپسراف مساق ہد رع

 خاصم نالوا هرزوا تداعو راکو لمعو لذش « راک

 ۱ کا نکا ردرہح ۶ ہد راکھ و عج یبلالد هنن راسنعم هم: ھن اذ

۳ 

 قدادطا قیاقد مو> سه هدار شش ؛ لاک ترضح مور یالع ره اش ِ

۱ 

 ایران قاکرسک بو رویب صاخ فرصنهدموفرمطظفلهدنراغلژممان

 رودمیپل ع وضوم ین یس یتیقح یانعم دیک هلبا ارنوکسو
 .دمو هت رلانعم هروج هبیایطاو قل وا عج اراش بولواهنسانعم

 :یمدونک ههر وج یبیبیکر ی انعم هلغلوال هام مسا ندندروارآ ۲ با فلا

 .یرلهجون هنس انعمرر ونک هنا ییدنسذ نايل وا هدزانعب دولواكمد

 هب یملح یبحاص بیارغلار 2 قحا یرلفب رش دا رم ندقل "وملوا

ERS ك درکه لک هلذلوا ضد A 

 روش یروعش ی حاضص كنهیف ردرلشعر ومن مارا نوعا نایب

 رد رلشلدا ديف مارا هبیرع فا ران ازد تەل هلسج یس ەلک راکد یک

 ندا مواجه رلانعم نالوا ررح هنضارعاروش هلرب هو اوا

 | ها فل منش اعم لوب یعب قنع * ن ادیک هارو تالا ہرکص

 لادو هيم ناک مف هدسراف و  CCان ندیک ها ار

 ناول هلدرک دید دیج هل مچ هدب رع تولوا طلق 1

 ت كف ورعم لحم نانلوا نیب زتو بات رت نوا نلک یتعب نیو
 اند دیک هلا هک فاك رک هاشور 2 ی هل ا فاک خت 1

 هدرک* رد هل هل dt ءاح ع هد رع بولوا طاع
 if Send tk مه ۱ ا

 سم <

> an ACS tl Si دو i ی 

 رخ



۳ 
 اد ماعاو رولواهورکم هلن ۳ ها رك د زولوا برقا |

 سا

 اار رو مضومر ۲۱ ر درلشهرود دو هد لکون 0 دوخابو

 اردراشم روب ناب هلا .هلکحا شاو اسو ,لکا اضع ا

 ها ما لاد توک زا تام هلا ییط: لیاد اما رد جم

 ادر ثراشا ود :هورکم مارح اراعشا هرانلوا تن ی

 سا ود یار ؟ دم یرا روهشم بقلك هنرکتج ۳1۹ ۶

 ندیارک هی < فک ف هدیسزاف ردعناش یا دتا با فاک

 ادا طسا#ر دراکشآ ینیدلوا یصوصحمسا هدر ° 2اا

 یک یا رکنالواررم هنر دایراتاتو ناطلس هب راه اشدأن مالسا

 ها یکدقن كيلا فاصم هدلفن هتناع ینددنلوا ق ةالطا قنا |

o :نارا او یک هن راهاشدا مو ردراکشآ ندنریبعت  

 2 راهاشداب نا ییعنهزناروتو ,یک هترلهاشداب نم 7 ۱

 شو هنر رله اشداردن و روغ هنراهاشدابنیحو نافاخا

 هدززنامز ن هل رارید مت هنب رتهاش.داب ی نعو یشاجت هنب رلهاش دان"

 رز راكي نیسح ماما ییدح كرلداوا دز احن نالا ینالطا اما ۱

 لوتس دنع لف امیج هتفر هتفر بو دا هبلغن ی ر
 اهل راهاش داب فاو ماش نیر هاش داب جور واوان نر ار واوا ۱

fمورو نوعرف ۵ راهاشداب رضمو یک یییدلوا دیعس لار  

 لاس یکیا ا روس اا نا ریس رحو رر درص و هنر هاش داب |

 در یر دام شطسا هر صا .دلا لوا. نالوا تاله ا ۱

 CE .هلععلوا حارحا :سولوا یش ی طب هرکص ندفدلوا

 رح لهای طعب ود مت « نادر Se زدرر ۶ هدعشراوت یدل

 بع رارید ید جاصف م کت لا نینهآ یراکالیا لامعتسا

۱ 

 : :هنواراشاوب فی رش ا هدلحهن هردندنرهنشح تداع كنبراترضحا

 | هکه دلم هنرهو ردراشمرویب عطف هلبا تمرحو لح ییضوم لوا
 ۳ رک: هسبارلشهروک هدنمر ی کل رو وا لصاو هيرش صف

 ٽاور هدروصو: ی گ ۳ ههار ۳ جرد ا

 R یارک# زار 1

 تالاا
 ناهاشدان ۱ ۱

 نارك *



  eتهارک #*

 .هزک طفا قرفح

 دین ی وا ط طالع مبدا فینختو

 هلا اندک وتش مپ مق: للشا هلرا ها ارکا نی ةف ییعب هلوا" 1

 كا تندیس هلزا مصور هلو نداد ناسا کر دنقشهلوا
 انجمن یکی دا ها ازکآ لرمغ هبا عفو هنس یکی دلبا ازکا ۱

 كي هدیمع وبا نکا ردراشملیا رو قزف تل بایرا یتفیدلوا

 .بویلوا قرف كلاما ح ونعمو موم? ییاور ندهوحره یاس

 ویناصا ندان نال ارزو ناو ن زو اا ذا فا هدرجآ اهدا
 | نیش اضوع ندنی الا يدحا قلا بولوا بوسذع هرک هم ۱

 :نولوا یهاو مالک روک منلو هال وا حزبصم هدناخل ب۵ ؟ ودیا

 | ددشهزکا :ردیآ یدعن هلوعغهرب هفت ةا رولوا فوه هرو 1 ۳

 تا رکن ادم :

 iy را
 بودن ی : ۸هارک و هدکرت ۍزل ةن یکیدلیا بحاؤا كعراش أ

 هجر هبلع دجم ماماو :ر درام روپب رولوا هدکر تیر هی نال وا

)۴۷۰( 

 ج یهنپسنر یعب هداراو ابضردض* تیهارک # ردیا دبا
 ,فاک غف هدر :ce ردمناش یلابعتسا هل دی دشا نت نعمتامروک

 لان ندجراخ ناسا رکردتتشم لودر مار نوکنو فک

۱ 

 ا
 ادا دی داش نچ هیلو از اج حج ی یکیآ هجریدقتوپ

 . نیدنر دانصم لنامف هرک هسأرب مودم ظفان ۹! رجروکذ داف 1

 ۳ هرلناوا نوا هب هن دمقف بنک« ردا: یدعز هلو کیا هسدا رولوا

  نرضح یعرج هرکه جزا ةبلع اول ماما هک باوازتسىننەوب

۱ 
 نیک مو ی «دنلصا کیٹ یر ی

 سو ونک نم واوا ای DA رفا

 یی : هسدا ال وا هدوحومررح طزشرکاو یر ةنساز واوامرحم
 ۸: ,دجرامهیلع ینارصح تفس وب وبا و ه2 نخ ولا نف |ره نءاعا و :دولوا

 هوا شاواذراو حم هدو ب هنمسل زم کا هدنرافب رشدنع
 ردمارح

1 

Ogun OY 
 ر روھ

 | ارکاو هورک م هلیایعرحت ةهارک هسیازواوبرفادمازج یشرب رکاو

 هلالح



(ey) 0 

 ا كنەداتز ةسل وا هل لاحیکیا یرکتدو لا لاخرب مجنرابو جهلا
 تب بحاص زدلاح* هدابز نالوا مزال ژدزاکشا ی لوا لوتس

 رو نشو هتسلوا یس هجر درا كنجرب رو رشاع تب هد هگاز

 روو مولعم ىج هلوا جالبه ناستفآ هنفوپهدنسهجر دیشب

 نخ اتو هر ىد مو

 ها لاح جوا هرهر هلدلوا درا طء یهجو بحاصو رمق قرش

 "نانلوا عن نانو # هک # راردیا رمبعت یلوئسم ندنتسل وا فصته

 قدموا بای فط هلصوضخت تبا هدیسزاف تولوا طظلغ ندارتثک |

 هنفرو قاعسهزن"هلبا قاب نوکسو لوا ءان خف هد هوة رمن ناز نکا |
 | نارد یس هرات 2 عابد هدنکرو نیعالاقاعم هدنن رع دلم وا قالطا

 فورم ی کج در وجال ها قزوو قاس لد عارزو * نکا

 هد قان دلزوهسم یش نالوا لضاخ هلا قا ندنقاتت ئاتا

 تین با ۰ تولوا ظلغ ند ناک هی دمو دی داو فاک خن

 تک یهنا كز وشم هفیطل یف ٭ سار کخ ٭ رد ناک هات

SSد ندایشاز 5 هژنا نب ةر داضاو امار  

 نو و اخ 2 هدیس رګ هدناک مان لهاطا طلا مشنالام بواوا

 او فلادم ةد: ترافق ردررگیددنلوا قالطا لا بخ هلن |

 ندلد# مع عاونا نوا نابض د ظا هدرالوا زر دولاب و ولآ

 کولا کج یلع هبالیثق هّیثرب یزبرهو بیترترا هنتسن نول
 بد کیو مکن ولآ زا هننسن یرلک دلی تخورف هدرهاکتیعچود

 هي ثاود ل اوا یداحا ءادتنا كر هفاو رعم لاکا یعلوا طاع

 یوریذ لات سائلا العلع لنسالع تو و لوا هلفل وا هديا,

 ا

 ٠ نالوا طسب ەد دلو ۇل ردلکد قلا فرش بخاتصایو

 5 هليا همش ءا دم ورمشکو فاک خف هدب رغ نمسا كنفورعم عوق كکوش

۱ 
 دمو فاق قف دنا مطا ارظن هثب رلکدلبا مالا هذ هم نادر

 ۱ 4 RN گرا بازا vt تان

 و ناک #



 ۱ ادخن جالیهدار ط٣ سا هنس انعم قاک دنر هش چ زار د چاليھ ەد نانو جالیه قیم ےک

 ادخدکر

 نوکسو هببرع فاك خلوا زج كز رع ظل اربد فی رع هلا ارذموأ]

 لوتیهنبارولوا ل صتمو فصتم بالاس شش ine ر رنک وکر ۳ دز 8

 ورا لاد دمو همم ءاخ مصیتسات ءرح و را رو لح اقام دک ها لاذ

 | كم دهن اش بحاص بیک لأههلغلوا هنب انعمیسا ینحل تحاص ادخ

  تصخر هروما قتروقتف هلن لالقتسا لاک ناو اض::ر ولوا

 تج هلو وهوه هوا راکردتیچب و تربع ید هدر وهام صو

 ' کار دررح هدرلکنهرف یرببعت وتابدکه نوتا خ ادخن دکو رادراکش)

 رج نااىكىرچز للف مهداعءتعا یلع اد دک هد نم حالطصا

 ! ناشاه ز وناب دکو راز دسک مسج لبا حورز الوازس .رخآ اهه دحارز مج

 یر یاضو ین جا نیس اويل وا نضونصم چ

neyتفو هل قدی هدو وام  reدین  

 1 نوش دیش لو هنسدا سوره ی ۱ ۱

 ۱ هد شع یدخااب و هدنعباساب و هدن :رشاعان و و هدنها اط ات كەك

 رس ی رونلوا رعت جالیه هتسع*هیسلا نیت ها

 ) TO رود تا دوقمهدرا دن اخ نالوا

 هدرا څو هدننادقف تحد كنوب رولوا حالیهره هتساش و کف دتا

 هد دع توج «ارلنلوا ر رو رولو هاله هداعسلا ee ىدا

 ادم ندو اسو ع رذو لحز علاط رد دادن هدروقف

 ۱ جالبه علاط جرد هناذب هسیاراک رد یولخ.ندنب او موجیرلکدانا
 خو هرکضو ةن هدعیو هرخالواهسا لیاتدالو تفورکا زولوا

 3 ,یرعلدولود نادلوایبالیه روناواتود شرا لع هرروا زن

 كج ر یییدلوامو او جالبهردندناب زرع نیما دع ددل واسد

 ادشٍپکهمجت لو لوترلغ يک وک یخ هنس هو هقف دو خرد" ۱

 بحاصابو فرش بعناضایو تنل بحباضاعلوو نار نزد :

 ِ :رردپ قالطا ه هرات نتالوادحو تعاتصات ودحخ تح اضا و هما ۱

311 
 ج ی.

 3 چ
.3 

۹ 
 اس ( , :E 3 ام

۶ 1 3 
۷ 4 :1 3 

+ 
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 0٩

 یتجلوا
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 هللا مهر مالعا یا ردرراکشا یغیدلوا هدر. دقنوب یخ هررغص

 ورا بانج هتیضخمعیمج راب طب :ندننارضخ مابالارخاالاىلاعت ]

 رایضعبو رلشءد ردلکد .مزالرظا هاك رواوا هریک ارظن هستفلاخم

 مغو مصج هب یدب ارظن :هنش وش ثبدح اتان ةبولا عبسلاوقتا

 | قوا كاله لبا هدحوم ءاب ۳ سو :ےم خف قوما اشیا ۳

 با هلا ا رسک و مجمع ید تاعنوم تولوا هث رلانعم لاله لو ؛ |

 رد راکخا یفیداز ید تای وه نالوا تس ا أ

 لا ندا مع 1 یصر سابع ن هلفادبع ترض سام امخو " 5
 "ییصنت رلنمروب باوجود زدن راد همر وب ید هریک« دق نوا ۹

 | ندادورو ندرصم بناخ یر هریک # ردررهدنالصةم تک ۱

 ردلمعتس» لبا اهم درخآو هیسزراف فاک, یا كشت فو ی ۱

 ۱ رتتالب زعم :بولوا طلغ نادرکه لا ابو هتنرع یف هدسراف ۱

 كابن هییش هتوتیز هصب این ریو رشک یرالاوولنک درر ئش :رادربک ف ا

 ll هدنطب وو صاب ئ یرهر» هرکص ندننانکر دال تیک

 :ریلزطا ندطولب رر درپکر یخ هک یرعو. رولوا:یپب هنس داش
 [یراصو یزرنرف دوجومیبنهجزر توطر هدنرز وا هدق هوا غفم ۳

 دليا لاجو هد زال بار یزکار دیار وہظ زا اد ه

 "هدلاسجوازونوا هرزوا یروهشتو هد: مراد ه دنباتج هنأتروز ۱

 ۱ فاک خ نالوا تشم یسرافو برق یا كنهروهشمادنس عفاو ۱
 !ماباهد همانزور ب تاتح ن دطاع نرده ی ام ها نیسخفو ا دهورشکو 3

 ۱ هدازقاش نوکرتهدهنس تزد راھ وصال ن و رم ها

 ەد ەن جوا زوتواورازبدهلاس یزافدنآرصص تودیادعز وقطیرکب

 یا .ردشع وا نایب ]صد هدنلیدنمهخک "؛سوسفا لو ك ۹

 [ نانا وا نییعت ن وچ ا ةر اذا بب رومآ ندنفزط هنج بجاص# ادن
 مديرا ددان نده و یر

 ار کو نبع خف: ديپا پولار ندادن کرم رم ند نح یکبا,

 آب ۹

 ٍ ارواوا كد : یکتا هک یر رده یر ابتما

8: LS ۰ 



۳۳۷۰ ۱ ۱ 

 ۱ ق قولوا هنسکرب < *رابک نزدراکشا لوا یاد ۷7 بدر 8 ا

 إلا فاکرشکوند زدني راکٹ اذ: نالسف هللا یس هدارا ردغفصتما

F rc 

1 

 اردک ظول یه د

 کرد فّرکش هلا ار نوک فاکو ن نیش هدسراف

 ندساخ با , ريك طفل مود داز طا e جج هلوا 0

 : زیکللء الوا هدفا ومات زرد هک هداب ز اتفاطءو دک

 4 ۳ طاع, ندرابڪ . هللا فاک م ص هدمن رع ردود اش لاهعسعا

 1 | ریوی قوا ج کک هسال و ارم: ژ ¡ ردندرابک تاد تالف هلا فاک
 ا رنک هلا ۳ ؛خوفلکر بک نشب ات تاب راک هلن یار کارا

 1 'قالط!هدحار هر دفیص هلدلوا ج رک نالوا (قتشم در دصم,

E ah < ۰7  

 ی و سس n ۳۳ت

 ۱ یی هدنتس هسنار ول وا ندعدار تاب .یب الد هک وب هدردو

 | تدار باب بودنا قورفترلیضءب نکل 7 الد هکالویب هدشاب
 ۱ E یتیم ہرا زمو ردو هلبار دیک نامی اقا او ہنس یک با عطا

 نالوا یوقا هدبسا رب کک هللا ات نوا کو تاک مو زل شی دا

 .فیففنو فاك م ضو ردنکعد رولوا نوا یلغوا الو هتنلیا كرت
 .هنسک نالوا .یصم هلا قلوا وا ی رک راک هلا 8 دمو ۱

 بصن وا هوا ش لوا ری و رر د|

PE,رانک هلا یدیذشو تولوا  ds laهک نالوا ربیک با  

 هلفلوا اان اشعه زینک راک لا اب ر ۳ و فاکس دمو تعادل

 | دشعلوا هیج وت هلا همحو حافر ینالکح راکنع ازاکءونراوت
 "یک یودو هدنلود كی ادن هتعنای اب و مولعه ی اتعم رنک نعاربکا

 E نع ترو مهن راک لی بلوا هج شللوا عب تفاو لاح
 : راس هدنآ وا. هرزح ی ھا نالوا هد ال كند نکب ۱ هدنرب دهن هل

  Eخهو سا +

 ١ رد راک نع هونزو 5 ۳ بس ؟ یقین دا
 1 یغیدلوافلنحم هد ندنأنوا هنو ذارفاومعم هرابعوت و هراثج |[ ۶ ق

Dus ےس لس هداصا تأت 8 راک اکو زدم ۹
 

 .یراتعا
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 2 ٭ ع کاو رولا قدس الا اهتناروت راد اک باب رکا ق
 كناتا یفکاقلطم نکل رولوا یدض لر کش هسا رونلوا هیدغت |

 م رکا لوسر ناسءاوییدل وا یدض هما داضت لیاقت ویضیقنلناقف

 جدید تناروزبم اورج سو ھلو یلاعت هللا یلص مرح یو[ ٠
 هزخآ یادی وصا هشد تازورضو بولوا قغاعاهرلنلوا دراو عی ۱

 .هدنن دې ؟ مالساةسج ناک راهیعورف تارورضو یییدلوا هاب تا ۱

 ردعون جوا رکو ردمولعیخیدلوآ راهنسن نایلوا یرورض قوی
 اب زذ . .  ردکع هلیارارقا هبا یناسلو قیدصت هلبایلق هکر دراکنا یرفکل وا

 يا هل! نایسلو بلق ینعب ی ہکع كلوا هکر دداسنع رفک ییسنات

 وی خار ردکمقا نید هلبا یدمح ند بوبهل وسو بولیب یالسا

 یناما رفاکو ردکلی اراکناهبا یلف بو دب قیذصت هلی اسل ما هکردقافن
 ارامظاتو هما قیدصا هل یلفرکا روس دلو سا نیلا ۱

 رکاو دنرم هسدا رود هر هن ناعالادعت رکاو قفانم هوای ناب

 همباسنا دا صعب رکاو رشم هسدارولوا لاق ه:یلاعتیراب كىرش

 نهاد هلاع مدور او یک ةساروا وا ید رتا

 یرهد هسياردنا تست هرهد جد ینانداوخ هنفایعووو تیرلزفا

 مس »هذاك چلو ډ لطعم هساا رعاتانسا یناکمو تز او

 ,ابوفاک خ هدیس راف نیا كفورعم مرز ناچ نانلوا لاعتسا نوا" ۱

 اهر ی هدر لغ بولوا طلع ندهداک هلال لاو ن نە ا

 يک قدرن e هقورعم *هدابک رار د هچره هللا مج غوار نوکسو [
 ملعنو لعن هلبا زا هسا سو لاس د هد عراد هدلاح یتیدلوا |

 هل اب و هلا نیش نرکسو دن رخ فاک خت هدم رابداما ردفزاعنم

 یراکدلیارمت رک ناک ایشو اا فاکح مف

 یاب زار د ندندقكبلاطصتحسیروص .شعازاردیا قشم هلی هست
 ا بارب بوذا: نابى ج اغا لاتجاب و كد [

 :یججاغا یک یاب هلبا یارب بو نیا هتخوآ هراب كنسرب هتنرخآفرط

 ا بد هدنروصوب یارک هبا یرکید تسدپوتط 0

۱ 
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 ۳ هذاك 1

> 



(eT? 

OEE I 7 

 ۱ وه بوت لازا ر هد ال ؟ تا زاشمرویا

 3 فاکلا فرج يل 9

 ۲ ترس یا كۈ یش راو چ شد یاونانادلوا تراک #دغاک | * دغاک ٭

 | طاض نود غاك الا لاذ هد زخآ و غ غو فاکد مةدّع ردات :

 ,دارطتسا رزبد هنخز هلو قفو اخ نوک واز منع هدیسرف تولوا
 ید هدب هزدتابز ۳ ؟یالطا دغا هللا هلا شرب لاد« دیزاتناسا

 ,۵ دن یز نادنن:دلوا لمهتسم نررح نیما هلا زرع بارعا

 ar ماتفلا وا یتیدنلوار زیبعد ید ظعاک لا دما

iلحن هدنلاونش تددن رد نرکبانا ددل ومما نیت اطل ب زا  

 , دو اراشا: ارور فد نفاد يج یتدلیا لغ ا مال ڪڪ در

 رؤاواراشوازان زکا کا هدنشل*وممان تایلک یوقکلا ءاقلا وا تنها تایلک بحاص

Etسس لا وید راز دانس اط رق هیالوا توتکموشرطو  

 فر ووت رار عکس و دباغ کا ۱

 ۳9 تال واز رز ا رکن وب ز و هرکرب شرط هلن اوکسو 1

 لش الف قدعمقنم یا دعاك ول زاها شل ندنز ملا اولد

 ادب زرع فاکد سه هدیسراف یا :كفو رفت یاود #* یدنه غا یدنهدغاک #6

۴ 
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 ۱ ینضعبو هدبربتهنرورحم تن ولواطلغ ندیدنهتاک لب را و ۳

 لری کام :ژوظم هکراکنهترفا دوا لات راخت |
 ۱  زواک # قد لزا لصاو ةنلضا هددب» غ : تاغاو هسط تادرعم

 ۱ رب شنا "هدب راق زدر وه سها هنس اتعه هنگ فضَم هلار کا

 # رواک #  د امى

 هم فاك ی مسا كنوفرب ندتش هرفک ناتسودنهاو ا

 ده کو فلک دم هد ر تولوا ظلم لاد روک هللاواو 5 ۆك 1

 تفرش اخر در تک دنا حر کا زر ذرفاک« ۱

 خنک 1 ردفا نیا, نلاعتسا نیکی رلناسلود کل زماصا

 ۱ .هلامعتسا دیکر ناش كز طلا ما یو ندنالوایلغفارو ؟یسسراف #7

 ۱ iS دا روت اید و آق ha یب1 چب اوا تزفا 2 لر طعا باطم
 7 1 دلت جم

 جورج تن را
seاه  

 رکآ ۱
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 چ میس دن حج یک

 | باب رةظ هنوکا و صفا: هدد ع هل لوا ندن اددح بواوا طلغ

 كف ورعرمطدوج و لارینک هد هناش شا نما ا # ورموف * قده هوا
 | طلع ندیرو هلا ا اذن درد و مع نوکسو فاق حم هد رج ئ یسا |

 ۳ اکل زود ونام هلا هب نع ففاکهدرخآ و مج ده هدیسزاف تزولوا ۱[

 عياش تیاغب یلامعتسا هلن اب فیت یکی ران سل و دنک ماسال نیب |

 دوشانشارایکناخورمسب تاب رولوارم ندب وب كيلکیمیدلوا
 :هدننءار ق هلا مضابو خنک وکنم اریناتس ویو رس دنک هرایاب یر
 ! هبرشا هنن ورد »۴ سونوو * ردبءولعم كنبابرا ییقاطاو ریخت تام

 | فاق قف هدیسراف یعسا كفورع+ فرط نالوا عضو زا هنس یاساو
 ر دغا د نوتربک ب واوا طاع ند سا اوو هلبانون ضو واو دمو

 نلمس لند موهر ءا طفل رار د مح هبا نون نوکسو انوا ځفهدنيرع

 هییش دنچبانا اتا ان هدنع زاد # هوهنف * رولواقالطایخد هیویس أ ق

 ند طلع اظد)هحر کا یعما كف و مرگ اخاف هدننوردیشف درهم

 | هيم نوجا یکب دلیل زا عر اقا ی اعط هاهتشاءرج مماو نونلوا ۱

 هل نون ډبري ښن وان چپ r ۰ نگ لسها هب هه وق رو هبح ردشکا وا

 خال هر ط اح هلب وب بیس دن رسولا وو و قدو جلا: دعب رار ډک ۱ EOD رج بر

 ا و دهدنوب ی یا مقا هبر هل دعب هنر وچ لوا هکد ولوا 1

 هدهنایشآ تداعسهناتسآ هدنخراتنوازو رروفط بونل وا مسا لشن قب ١
 بهاد هنس هجا | زد ر وهسه لاقو لف هقاب ع وقو هم هنر فک ۱ ۱

 هحادقا «زادا دنیاهدرالناق هنتمرحو یاقتش|نداهفا هنج ازم راتلوا |[

 ۱ ی یریح مسا نیدرطییی» هنعد دلوا مال یس وا بالفن ایا

 لئاوا هک ردشاروک هدنشماه را هعو هح یععب هلوا رسا لوبا

 !ةدنغز د)وا هلا یطج ءاسهو زوه ءاسه لو. هاا اشا هدنزوهظ ۱

 قم دنلابسشپ ناسفط رو زوط بو دنا هنحابمو هعزانما ۱
۹ 

nn 
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 ندوهربنش ا ا و نون نیک هو مص هخابو هربج هلبا ارو

 | قالطا ارش هومف هلبااه نوکسو واوو فاق خف هدب رع نکا لاس |

# 5 
 ۲ ورد رو

 * سوود *

 ۷۳ لص ۴

 هوه

 لوس دو شب اب دیو جن ء یدنفا دمج «داز ناف اا ۱



 | * دنق »

 * لاوو ٭

 مرز هریم وگ

 یزید یو *ِ ج زنه *ردنننکیدم هدیاهظابخنا* ZR م

 راطور و رش راب BEE تککه یلوا نخ د هنیه هلا نوت

 ۱۰ دنماكنه زمر واح هدزارعالا مزال زان نکا ردرلفلبا تاو

 ! يکیدليا خفن را ابوش یر لاوف * روش روک قلوا نیهاگ رها 1

ی ویش رار د تەم هلزا هب ےن یان و نیس مق د یکی ود لوا لمس 1 ۱
 .هررو 

REAPردلمعتسم دانا مال مض و ضیصخت ه رج ا لود #  

 | طاع اظفل روید ځا وکه لبا نون نوکس و مالځخو هفورعم واوو هبب رع ۱۱

 شا

میش تاسالوا ر ابغو
ءاصنر رک هدب نه یعما كرومش

 ۱ دیدشدو هلم 

 مهر اه اتو رمشک هلو اک فولوا طلخ ندانس هل فلا دمو نون

  oriندنآن کلم اش هدورو ناس :ءقرو ثودا یو |

 ویدوبشوخ تاغ ضابب کوچ نانوایی هیخافو نیلاو نط |

 | رو مشق ود یرغب دروق هد زمرا بد ارظن هنن رسو هیغاف زی دهاشم

 یاو ہلا واو دسوادب دشاو فاق مه هد ر e یم اك دق اس |

 | بولواندفورخا مار نحو دلو ا زمو ندلاوع هنس انما

 وابو ناشد * هزم داود * رار د نهاش هلا نیش دممایتتنزافا

 | حه ديزع یعما ك طفش نانلواعضو رم هننوردو لاعاندنریص حلا

 مدوفاش هدّسراو تفاوا صدا هزمت وو هلا اردندشلو داصو فاق

 : ابطال دنع# افوق# ردراکشا تجهل واتر ار کم طاخ ید س هرم توق

 ea د دن رباب م وح رم یزوعش كنهرف بح اص رد جر وه

 زخاف قدمهلوالااو هنلصاردشلبا مال یتفید) وااسفوق هلا

 | رسکب ولوا طالق نر ےل زق هلرانون نوکسو مال فو فاق مح هدب رع
 یفاک مط هدسراف ردتخا ید هلا مال رس که و فاق فو امال

 7 ik ۳ ۳ ر ما غ ۰ ۴

 ر وم ججو ار زداعم < ید یالطا* رهظ عجو نيڪ بدلوا

 ۱ ییا وا لصاح هدزلتس ر هاب ىش نا وا رکج .ھ ن ولوت و۵ هدنطد

 1 ا كنا # هزم وق # ردم ولع لرلنلوا یاغتتشآ هبط[ ع قاف

 | نانلوا لامعثسا ادعا رارضا هد هررا ںیہحو یچج هرابآ

 غ ندا ءاخ را ۵ لر راف ی جا كنیفورعم نیش ۱

 هلا ارو
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 ِتلط مفد * لیده زدن وآ ریقف انف داصم یب ایا برهم
 تۈلوا لمعتسف هلنا فاق خف یعسا كرو مش یشن انلواداقا نوا

 ندلیدنف ,هلبا نون نوکسو فاقرنسکن الوا تشمیسرافو فرغ
 ا وهيو .لیدنفلا نورسکیال منا العل اة داغ نم , ردطاغ |

 ضا ولا نیب ب ول وا صاخ هماوع نقره یا یسهفیطل

 یعما فور ەم یش نانلوارابعو نزو اشارا طنق *ر دم عم ید !

 موج هاتون تو کبیو فاقربسک هد رع ردامعتنم ها فاق خف

 هر رول هل ان هسک یاژدمو رسک وب مع هدیسراف بول وا طلغ

 ترا لیصا ۹ لباس ند طالع هج رکا*تونق*رلززد ۱

 هولضو ع وُنحو تعاط ت ونو هل انتم یدناوا تر دابمهلیخلوا ۱

 تیفادباهتیلالد هل ۳۳9 ترک سو مایق لوطو تداټعورءاعدو |
  هدندف افشارو نونلوا زیست هلا یعالمو بسام هلع ه دعضوم یه

 اردشاروب تاثافلاو نسابعلاو هاب دیعتس ار دتعاطلصا یانعم

  Eلفا لسو هيلع نلاتدت ها ىلض هلن لوس لاق یب یکخ یسدلوآ |

 رادذوخأم ندماسفل و طهرعس ەرتو ت وقو تونقلا نوط ةا 1 ۱

 | یس غيط: ملڪ تونق نالوا هدراوهدنآ ادعا بو ر ویب

 نتلک ةنسلاب و ٠ ةاوفابو؛ هللا ع یطا خب رش مالک نسا

 لیلقالاو البلقو هبا بذ کک عو روز یرادلوانورف+ منتشر |

 ںددرع نزا نعد هرشعل | نود ننی سش نغفل ۲
 رسوب هلان اضن

 ملان م یاامو هزات عت هکر ارژوس نعد ضع! ردشلروب ۱

 |قنانلرمخ ةرخالاو لبا اب ندلاع اتم لف | هللا دیعتساو /اليلقالا |

 # هدور د وب تب لوم اردشع اوا قالا ولاا مایف هدعب

 " | رشت ها ناورقم توتناق عقاو هدنس هنپ نش تبا !نوتنافهالک |

 7 شال هدراو هددبارف روس عیجو ز دشا وا رسم هلا تعاتط ۶

 یابند ع اتمو لع نیکی سنا یمن لیلقو الاف هد نیت رش نیا |
 ت م ۱ تس “

 ¥ لكن ¥

 * ر اطنف #



 ۷# باف #

 # هرانو#

 ۱ هدوصامادهاسندروهوآرغضاند, اک *زودنف *ردشلوا مسا لقنا | * زودنف ۳

 هلا نون ن وک وناد و فاقرصهدیسر اف یی ءا(: کس ا شید" |

 | قم هیاخ لر د هغاضق هلا فاق ماڪ هدب غب بول وا طاخ ندردن 2 ۱

 ۷ هدسو دزو 8

 وز اپ لی ول یتسماخف شعارا د ید

 فاق لیسیکم در یب ا كفورعءلبح نانلوا لتقف ندنع ويف كنابنا ۱

1 Cea) 

 مبا. عون ید ای ماال ا یب ۳ یعاونا در شا

 نانلواریبع از ونک # باف رد هب یصیم یا اتو شعار ونلوا ربحت

 نونو دنع فاك فه دیس راف بولوا لغ نر ب 3 لبا نونخفو دبد شتو

 یرال وا ېچ و برعم ن دنر :یرب نیم وور نیظفل هچرکا رار ذ بنک هل

یراکدلیا رسو دف ااو مع هر انج# زدرلشملبا ناب و حرض
 

ean حجم 

 یی رافدلوات تغل امهنادن هد نیت نیا نما تغل باب زا نکل ند غنم

 ۱ ندر انک هلبانوت دمواروذبغ فاک خخهدیسراف یا كفو ره لج

 یدایصو شعار دنا ناکشایب زا یراق دال وا هنادعام دولق 1

 ِ هدنزانک برد یهود نک: بوعارب وب وزاب وڌ ر را لایه دک هرز

 لصا هد رغب یمسا كفورعم"قوشن نانلوالاعا هباق دندنوکو 1۳1

 gS ون ها دز هو بواواطاغ
CIS Kia 

eاش دو لار شک نی راز د تل  

a. 

 دنح کل اد اشک و لس کس دن و ریس دار دخ لدل وا ندهعغان* یودا

 قرکیدوهرب یز هدنزارانکرهناورما ید اۋا دوجومهکر دیو رمز دیدار

 نک اس ودنک با فج هدنر بودیا ادیپهدیدع توزب ولو بق کیا هرم

۲1 

 | هراچهصالخنددیصیبدال وا لایع هلکسوک ب وتاب هن وتسوا هفرا
 | كتابن دیبشهرکنکی داب هیهرنک ط2۴ هیسودنف* شاردیا هغ الم

 ح ۱ .هلاتتسد نادنس هيعمل سدنو هلا نون تولار فاق مط 4ء وقر

 1 هی رع فاکس هروکذ حب هدسراو فواوا طلعندهس دنوواوالب ۱

 قاد سدنک سدنق هد سیب ایت اوت نوک ۱
 رج

 تیره



 كرار هدا یا ویجنروهشم و د یس دک کهنه :طوطخ هاب طول ۱
 یک هم اخ ناد یون هةبي :یرلفلموا هدک دارا و تارطضا ها ۱

 ِ یا از خف هدب هتوفزم ناویح" شما ودبا عترت ندنوضع |

 هدس ع ردلمغتسم هنسانعم تاق ی فرظ * فلغ ۴ زولواكعد |
 ۱ ولها ۸ هان E زا چ نخر
 | یمشا كفور .. بیط نانلوا مت خد یاب لا * كىىتةلف * زرد |

 ۱ .هدیبررع تولوا طا ند كش هنلاخ بکر م ندورخح یا هدسراف

 ۱ هجم ناخ دم لوا ءنح كموقر هتکرت زود دایر هلا ابدمو ارقف ۱
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 ترضح ی هسهارملا سمرهور ی ال صغعم ه دّدقل وم مانرهزرم

 مدآت رطحر دو وه عید ی دا وا باک ءا دتبام السلا ةع ساردآ

3 
 ساردا ترضحو مسرتهلبار اء یش هنرروا راع بارت مالا لح

 نککقبف وت نیامد هللا كعد رد شابا قرت هلی ملف مالسسلا هیاغ

 :؛ [!یرلیرضح مرکالا هللا تاولص ۹۹ انیبا و ردراکشآ یم هلوا

 ز ونیدب ید هيم "رار وم ءال رز ن دنراود رو ےلکت تغلرو ید !

۱ 

۱ 

۱ 

۴ 



 انوگسو لوا ترد شب انایهلاهر ابعوو «دامهوح و زرالاو لیلا ۱

 اس

 ٠ يطع داسا ارو بوآوا رم هد نالا افرحواو فرج

 قابصلا هليا هيلع یوطع فاء هدیطع هلا یرالوا نوعا,

 فرح دات یرح جو ردشعلواهر اعتسانداب واو ندر هراتیسانهیکی دا

 عیقلا هلصا م هعس ول ل ل ام 7 یسلوا ندهداز قورح یکجحواوا

 تین ر2* نوعا یییداوایلصا اایرحو ردشعا وا هراعتسا ندواومات

 تا ید ندانسح ایا بو: لوا لخاد هر اسو رعصمان فرحو

 e فزج اصعو رو وند هل ات بولوا لجاد الج مس

 ها بص یکک اما ردقورعم یرمس+ .هن نلعو ال ها بونلوا فدح

 هدو دو < تا رق هللا ضفخ ه دیدم شب د وکر دییهذم نی یصا

 a :س اندم یت اص ٿا یم عیب * باصو "رووا چاک هراجریدقتا

 هل داص دمو دن ن شل و فاق هدب ع ردلیجتسم لر ا داص فذ

 ت وکلا ع فاک مم ه درد مث بولو 7 لمتمبعیک یران اسلا

 | نانو لیصح هلبا قرح یراسایپ هعل ۶ نطق * ارد شورف

 هلا اسط قابو اطرسبجحو فاق هډ يع یعما كفورعم یس

هراصع نابرضکو سبکلاو خا نار طلا دونات يدا او
 

 مسن انلوا رییعت جدران دنمسق یبجورس لا هلا ثلا ےضو یا

 يکهالنوو ردیجاغا ماچ نایلوایرزرا ها يننوکسو لوا مطو
 ! ی عقیرطرول والصاح ندر اچشا یرالانءاو ردسونب؛رشو زعرع
 أ بود هثب رروا عطةلادعب ن ند رس نالوا داره پونلوا رفحوبقر

 |ندهررح دام و رولوا مت هدر رام داوا ناجا

 ج سس سس سس ور

 واو یرحو ردنوما قاصاا نعیعح هکلب بویلوا یماصتخا

 8 زاغد هللاو فلحارونید هللاو: نکلاب عب رولوا رمضم هبلا لعف |

 ودك رر بأ ارعا موفر ھ ظل ەد سرا بولوا طلع ندیم

1 

ک اتر مسکو هیرع فاکرغف ه دسراف بولوا ا ند ناطق
 ناز

 دف لو جام کان ناپ تل باب را رایو |

۱ 

 # اصف ٭



 یورح قینع
۱ ۴ 

 لبا رس ڪو ید و لو یا ۷۳۷ با ۱

 اک هاف نردیاهدافایکءد ءزجو بیصا بوارآ یا هسارواوا ¢

 .دول وا فغض یم لنهرخ هسلار ولواهیراج یرخاو ندناروک.د» :

 سافوب هنب یرهدایز كنيفرطو هیهبراج ثانو هه هحو وکن.نانلبیمب ۱

 دق
ae 

 | لاما مس اقلا مسف .بواواردصم هليا فاق خف خد میقلا باپ هدهیمقف
 یورو ن.راعح هرزوا لدع هاحور !y REE نداکرمد طلا نم
 ارز .رربد هب هیوسن د هدنالماعمو اشا عیجاادعام ند ضس و تعماحم

 أ د هیتراسمو نايا لوبق یواسس هل تغلوا فوقوم هطاشنوطو
 | یتیدلوایرافج هدرفس كناسن ندنس هلی رفس هلبا ارن تس هجج لجر
 | یکی تاجوزیواست کلر دلو هني راتخا كجور ندنعب دز وا تبا

 "هنارمصت .هعرح تعز هی انکحو رلسعو هعدقو هدیدحو و

 یو رکا ردن رام. هدنرلش دلواو هربدمو هنناکم یزاج ولجاکنو
 دص . تھ

 1 نیسنوکسو فاقرمسکهنسانعم بیصن و ءرج دایطتسا ردلبا
 ی كیتو ردناتلالد دوس ا يلا طش مس نالوا نا

 تولوا صخا كمتا رولوا حردتم هدر قز هلوا صخا ندودک

 ۱ رخآ,یال زالوایمسف كتیشو و یکی یدلوا .جردنف هد هک |

 1 مسا, نالواریچ رولوا لب اعم ٥ رکی د۶ یش جرادنم هد

 ندنسیک بولوا هلکرخآ "یس یرلودلوا جردنم هدنتج رداعف للت را

 م فورحو یفیدلوا نیع نحب هاب فلج منقلب نیت اما رواوا معا

 یورعمیعیدلوا عضو نوا ٠م عادا یراهدلواواو و ءاتو هاب
 ! نبی رم هبلادنع نالواارف بهذم ریشلوا فالنجخ |م نجس هنلاعا نکا رکا

 نيرا دنعو ردشماوا نج ینونلغبف بول وانما چب كع ىلصا

 "ند یاقتشا بولوا هلفتسم* هک عضوم نوک ید بوس باعذو ا

 هک هیلوا بتس يدوب ردوجا لصو ید یننبت بویلوا لسا
 هللا مسا یلعفار ر رداب فرح نالوانوچا قاصالصاهدعسف فورح

 [ردب | تلالد هفود لجفر بوداقیصاتو ل صو هه واج

 ۱ دددوهش یی دلوا كلب عد یا بال و مصا ی itr a د هل
 ك

 . فرح

 م a دق

1 



 I RE اوت و رای

E 7ام  Aاب نا را تیز وا نیم  

(er) 
 ت ۴ ۱ ا ۱

 paras : سم ی مسی ۲

 |. دخن رک ددیاوا طاغ ندنومدضق یزاعدا هوا
 لدب ېب هدنسسحو لوخد هي دلت نورد ضخ ر نادءولع هبلط

 | موفر صح هدنلاوئسوید كلر نیشررآ هب : بولک تسار جد
 قالطا هحرف ہد ءور ناسل نوع فورعم د طف سعد قوم مدضف ا
 ردخ اتحهرکف ی۴ن داغ نک مرادشل رب یهخ ونانلوارک دزو وا

 1 هدعد دل وا هدلب ق وصوم ےن رع یا كن هییط لب اط رالاو

 لا اب دیدشتو هبال نولرنشکو هیناندءو رسکو لوا ءاط غفو یلوا
 فر هلوا ییسناب مسا کلات هد راه تواوا طاق ندهننططسف

 | زوتوا كب ترد اب یطوبه 4 هذ زرد نہ ظالم و هلباررحم بارغا

 دعا و يک دلیا اتالوا نابدام نی وهتناعم هلن هبفوضایا هدنلاس شب"

 لاو رول یدب كلی تردی رکان ابا یهزکب ؛ رو یدب تارا,

 ارك دوى در دنلوآ هرس هبطا زول توپ سہ طدروب ابناتةدتسهنسیدب

 | دلاس نوفط شن زوز نکس تان شب ین هر دن یکی هرکی

 هنس و کیدلبا روس عیس ونو دب دج بولک ند یریکلا مور نبطتطسق

 ۳9 یاس يدد لار رود ر E لا ل تقا هلع نش

 2 رستو مف ٠ هرکص ندااتفو هرم ازور كرو ءاهبهدنلوا عیزر مش

 نطو املا عج رلډ ردررح الصوم هدراوت ب بک یتبدنلوا

 اسا هلا فاق نم جد هدزم هنامرو فورعء ینیدلوا یاب منا

 هدنررابد یرلم مال این اف مش كتغ) با رایطعب ر در ومش مناد هرعک

 ینددلوای اب ندنراغالطا مدع هنب رلیهاسا هلا یا دعا كەر رک ۽

 وصوم هدعب بولوا طط سو هک ا الوا رداکدناس ا

 | هلوا هییطنطس هدفدناواق الا سنت ءا ین هیت ۱

 | زدعداش لابعتسا مبا فاقرمسک هتسانعم كلوب * مسق * رکا

 هذ. سرای ِبولوا ليل ۾ ند مس ٩ هلبا ن نیش نوکسو فاقمخهدبرع

۳ 

 و

 د ردد ف او راد ندرک بت :e طب چ فتي
anegor aor Fr 2 e سر 

 * مرن اطر % وایسلا هللا نعتنیص ھت اجلا للا ۳ الّطا راد * دن طاطتف و

 # مبق#



 هجو هذا

 isl ردیطمدا رم ندا ای قلا لاو اج ا |

 هدلبتیزق هب ویس هدنلوف لوص یلوطانا * یتوہطسد * قدم هوا أ

 | مهطص یسییکر یادم هلن هه دعا توس همس یاب |

  یعرگو 2 زاس یدال لوظ كموفرم ل رولواكعد هدلبیسانب

 دن یدنفا یطصع حاطاقبسا باتکلآ سر ھم اهلا و دعا ِ

(۴) 

 دارم ند هم هما تن اک برف الم هللآ برس مو : هللا دیت

 | الا ةنرفنمناو هاب ذیعتسا هدارسا هر وسو ر

IEAهللاب ذيغتسا .هداقرف * هروسو ندیزلیلاهاارو و عجن دارم  : 

 رازق م ظعا دا زه, ند ءوسلارطم تر طعما لا ها عا وتا دلو

 ما برضو هللا ذیحتشا هدسا هرونو ردن وک ماتمودسهک طول مزق

 هل ديمتشا هدف ۶ هروسو ردهیک ًاطنادارم ن ند ةب ملا بامکاالتم

 دنا قو همرکم کمین احس دارم ند مج ن قلا نی لیا
 لغ ندراق هللا فاق دم هدیسراه یعساكفورعم یناناون < :

 هکدیلوا هدول زار د طا هلبااظ دید شنو اب خف هدب رع بزاو

 تم مججتلادفب یطب طفل نوا یتزدلوا ع اشنا هدیسراف ناب 1

 | هک هلکدوتم دو رادرا اا صیصخ ہند ی هناخ یزافو هنعوت

 | مول | لع ەدى رع زوا هلا ازدینشنو واو ختو همهیمک طف

 یزواو هزاغ ی نیزخ ات بولوا عاوضوم من هناضم ینآخرم
 یعسا كهز طر یک فورعم  نازف.*ر درادنلبا قال طا هکد زوا

 ,پواوا طلع ند ناعزف هلایغ دمو از نوکسو فاق خف هدم راف

  تابرفط هنصوصح سا هد رع زر د ی د ناقزف هلدافاق هب ,ربنیع

۱۳۹ 

 یبا هی ا ین .ردل مەجە ید لو.هط 3 يا كمر وېش

 . ید هل صا ینا بولوا طلع ند لون هظسف یک رم ند هند

 هلغلو هتسانعم هبصق لوو .ندلاحز ءاعبا هلو نوا رج ردر 9

 . نیتشاب لا غماج مد ادح دارطتتسا رد ههفدو هتحرد های

 ̀ مدقهدهروبرم "هدابهدنس هنبرون كب یراترمضح یدبالا هليا ذجر

ره ۰ ی يسبلاهازنکا هبایس هسد الم یرااوا دوجو دم هد 2 1
 0 ز

2 

 هلْلوا



a ue 

E: 
 ربغنص بولوا قماشة تال دنر ةر ءالا سفن ف زد تم ابو

 یی رم تاموفرمرهز ردشعل وا لامعتسا هلنارغصت فاک ندنفیدلوا ا
 هدنلکش نوتر ر یککرا روا وار و هدام .دشملبا هدهاشم دنسکرب

 روهشمو هاپس :هدننر وص نیما یم یشیذ :رددوجولا لیلق

۱ 

 و رر تاتا نیس ناف یار کن ۱

 هر وس یدنلوا نات یرلبہلاع داعم لاسجالاییع هلْغا وا لاد هیانعمرب ّذ ها

 ۱ .دارم ندهد . رهلاهدهاولخ داانلعاداو هللاب د .هتسا هد رغب 4 هرس #

 1 ابذمتسا هد هررګ "روس هنو ردسدعلا تاب و را * را ۱
 ۱ ا دعلا ته هتان و لفرهرد دارم ند ب رف لعرم ىلا ۱ 1

 أ ت داپلها لاغل یر لاءذه نمانجرخااثبر هاب ذیعتساهداسن هزوسو/
 | هاب ذیعتسا هدفارعاهروسو ندهزونم هتیدما و همزکم کم دارا[
 | ردهدلب نالوا رببعت هلا هلا نات ءا نیکی به خف هنراوج ۱ :مزلفرح دارم ندرحل اهرمضاح تناڪ قلا هب نا نا ءمهلتساو ۱ ۱

fهدنسوپ هروسو ردوکر دن ی ا بیرق ها بوس رک ی یھ  
 ا مج م دی ومع س هس ت س

 ۱# ,لامعتسا لاد اص برعل!دنعهنسانعم درب تش * صی رد * دین الوا
 الانس ةدرخاو ار دموریس کو فاق خق ةد رات تل ردعْناش ۱

 ۱ یوک * هب رق* رار د ماش هلا نیش خش هدیسراف بولوا طاغند سی زره [
 فاق غف هدب رع ردعیاش نلابعتسا هلام دیدشنو فاف خش هنسانعمإ
 لا درسک دیس راف. بولوا طلغ ندهیرق هلا بتفیتضقو ار نوکسوآ |
 ۱ | فام مچ كن هبرف دار ط:تا زرد هد هلا اهر امطاواب نوکسو"

 افخر ز ردرومشم یسدل وایرف سابق فالخ ىلع هللا فلارصقو |

 ۳ افر سکی كتراتلوا لتعم هدننزو هلف هليا نجات روكنىۆ
 نک لک یییدلوا ابطو اکر یرلعج هبظو هوکر نوک هلاهدودم ۱
 هنعبدلوا غل نع لسها هبااز نوکسوآ فاز تو قاسم

 e تا قر ظن للحهب :دوهدع او هدنس همنلعچخ لبا مص ازت ا

 دست r : ص وخلاف ءاملا ةبرق e ۹ ۷ [هضوج

1 

۱ 

 هيس ەجو

 هلخ املا تال وئدم ا

 هن رد *دفمُس
۱ 



۱ eer: 
 ۳۹۳ 3 تستی

 نر اد 2 دنا ۳

 شو نیکی ۷# م او اه م غ هدر نا اوا طاع

 | شرا هلا نیش نوکیسوراریسک ة غب اطول فزاع هتشخرف

 | دونلوا یالطا هفاک با فاک مس ا هنن زیخخا عو نارب د اط

 تب تورج مخرب ال لوک فی طقلا شوماق بج اص,یجندیاصا قحا , 0

 ۱ | هدسیزع یبا كشافولوج فو رعم* هغدو ریشلیا دیوید ّ هی ۳.

 | سزک(هدیبنراف | ٹو وا طول نده ذیطق ملی اط دمو كو افاق خف |

 ا مالن ۴۳ ودو و در فک هد ر دق یکی دل ابعتسالاربنک هفیطق

 ۱ .تفیاغاو لو أ او :رو رو # لرد هتیکلکه لبا اهن ات فاکس سکو رایو | * روبرو #

 ندزب رخ هبا! زانو کنيو دم, هدیچسرافا عاكف وزو ۶ئ 0

 .هدنیموف هرم ننال نک ندزرخ فل و ۳ لری

 1  طیدنرو * رونلوا قالطا ید هنوا هل غلو | عوضوم موصل ا ىلع * طبارف ۰

 ۲ داشتو خو فاق مہدی رع یعسا كن سای واره ندزنءا ونا هنا و

 با مال هب فاک مت هدیسراف بواوا طلخ ندطعیدف هلنا نو ۱

 ۲ شاید * ردر رحم هابط تادرفم بنک از: )رم ابا تور اک ۷ شاد *

reهبا لاد هناوخ | میچ ےب ملا ي توو هدا وا,ندنادل وت  

 هلی هنیربلاد تاک ره دد رج یکیا هدیترام ردعیاشيالطا

 | کتونظب لود جا لا هزه خف مدرع بواوا لمان دشاتو

ي یشهدیسراف شا  هلبااب دمو فو ۱,۶۰ ارد هد ی هت ناعم
 ك

 : ال فلوا وا تکرشت تادا هلی تنراقم یانعمو ؛هننانع» قاتروا نسب

 (غاطروا نرق یک یاتعم. بولواب بکر + نایاب .]یسرافو کرت

  هللا لاد هلا یرالایءاو TYPE رو: شاداب ںولوا تعد ءا لیدبتباطم

 ۱ بولو شن لما كد ادا هدر دیک فظ لا نالوا تار قور ر قد

 "ید شاتکب ندلاحر ءاعسااما دشوار دبتبل اد فرخ ات نف ج

 | كنس شات یسنانوا تضم كا وا هزجب بولو بکر م ناھن زج
 ۲ هدنلح اوسینهرب ارج#ل تر و نو أ * لغارف *

 8 رع ایش هلا نیتی مسا نک فور م لرش تب باب 3 ی عزا

 4 بولوا طحاغ ند دلفثر و دو والاف هوا :

NE.هی بس :  

 مو

 ۳ ۹ تست



 سس تنجب ماش رسا سر كرب رک ادغام نادیرل ذخا ناوک وک 1

ِ OES ۱ 

 اهلاراشم یسهرع : كن زلمرو نیس ندرالنآ ید نسیب مت ا ۱

(fry) 
ere 

 ثلاث ةيلخ * داطتتنا * زد هجرادا هل یضرعو رثم یدلب لوط
 ماش ورود تراماندنق رط یرلترض > هنع هللا یضر نافع ننام

 هلبانا وار 8 وضو لاعوذالواهدنراف دز وب نادبیسا نددیلاراشم

 لاتفو تّرح راھ وكلا ان ییزکرفیکاو لوزن و

 ذخاو قاقزساو رسا بور وبلابفاو تغ رع هلی یرلنوپامهزکسعمو ّ
 ذلو تلاطدبلضیزوکت هدنرالوضو هسربف یارطا كلرهدنا مانع
 .هعتماو ناوارف لاوءاو مطق هبه رج نوتلاروییکب دا گلم ید هنسرهم

 ناطاسل لس تاطاس دعددعب هموقرم هز رج زدن وارھ یزالوخد"

 اسر کس شب زوب روقطی هد هدننامز نزلا جز امجاع نایلس

 . موفرم یییدنلوا ریقخلو حف نوک ترتیب كشر را می
 مابالانمامو ند و ترضح تایاع فتا: ره ر در او فرا,

 ,هتعذخ ه دنزایلاع ر وضح نامه تب مارحما یردهزحم همدان |[
r rammedموج  

 :مسضنال او. > وارد هل ا نوقت شع لوا هلا تداعس نکیآ هدمابقا

 ,هدنلاوُمس نت ندزالنا هزرآ لوئسرات ید مارح ما راشهزوس دنا

 ضلا دا راتعا مارخ سس هلب!یرلما ارکحوز مارح ما

 لنا ظۆقس ند هباد ینیئدلوا ب کار هدنراخ ورخ هاتشامن یر نج

 یف اغ لوا بو دنا جورعهبا ادهش خا ورا ل د یراف رتش خور

 ۱ هدهرعف هرذکت فو یراون الا ذعمالرانرلثاوا لار طع كاخ نیفد

 ۱ زدندنک اهانا:وادنع وعدلا باس نالا لا یرتع ندنعددلوا ربتعه

 . فباطف یصلهذزرف دیامر* فدادف ۷# نیعججا ماع یلاعد هللا نا وضر

۴ 

21 ۲ ۱ 
 :دطار وهشم نددیفسصرارزح# سد رف# ر دادو مو وپ نوال

  بولوا اطاغ ندسره ةلبا ننوکسوارو فاق مع هدف یا .

 ۱ لحن هدنلاس ید یرکب كنة = هرات هصخر ادب هنیراهجوت

 |ندفیاطف لب اطدمو فاق خت هدبع ینا تالوک أم فورعم واد
 ا یی اک ت ی ا

 رف لوا طم "

 مالس الا ترش

 مارڪ 2 مر لحتوا بناب ةن روس نانقس یا نهن واعم ترصض> نانىلا زاشم هلا

 ٭ فادو ٭



 « قق ۾

 * نولام *

O: 

(OSD 
 نی ara J هد

 سس 7
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a Eل موفق ا  

 یمسا كف وازم ناویخ یراذقم سوم یراکدلرا لاعا لر وکس

 رع پولوآ طاع ند داق 1 هاب فاق ا اا

 hn نانا زی «نولاف * هر لد هم یابد ره

 ج هد ناب سس ی ذل كن ر لتر وج ینسبع شاو زونم "هنیدم "یراق

 ظاخ ند نولاق هليا نوم کت و مال یاو فاق دم هنس انعم وبا اا

 ردراشمروپ نایو م ریصنهدنفلوف منویکی شنیدزج ماما ینغیملوا

 "هدنافصا بواوا یشخپ دع هيلع هللا فجر هیلار اشم: یانالوم

 جا ERE و یر الغار اط ی ا وتف ا

 ٤ .ندهزفک هلیایرال والت انہو نسج سم دیو هو

 تیلور ریشپلات مان بدیزآ هی د نولاق هسا دار دیاسب ور 1 لا اف مکر

 وا هنادیص,انر وسو بط هلغللوارم ۶ هدنزلت داعس ندادهکر ی

 ےن کار 9 نا لوا توالت هدیزا هجا و٥ :یلاعتهقلا ندان نکا اڑایا

 نا 1ا هرمشت ءابشا a نانع * شعارا راوی ااف هب فرح[

خە دیر ریس میم اب فیفخ یک كنوراوآ هلو
 فاق 

سیاف تو]وا طلع ندنابفا هلا دحج وه ءاب كم ودنا اد
 نیسختهد

 "یون هدهنایشآ نما ن انس ار د وحن هنا تىتىك دبرعمجوب ِ

 5 اش دوجومهدربنکناخ نانلواریعتینابق لاب تولوا تان ۱
 team دم

 صم ب سم
 اد ف فا

 ۱ ۳ * فاق * رارپد ا هليا هب رع فا ڪد مو مض هدیسراف ا

۱ ٍِ 
 1 یه یروه اموع هردیابفج ردرانابا صیصخ هنسوروف

 : چ اخ مد هدنسراو و پاپ هلا اب دم هد برع بونلوا قالطإ

 بدم ندرت ی 8ا دع لکا را تنی

Ee رفد هز هدي زع ی ها كف ورعم ءب نانلّوا
 عرضوم 

ےب ندب بونلوا قالنیطا است هقز ام هلنا چه دم
 : ایی دیسک دشعاوا 

 پس و

vee 

25۷۳ Tari. inik Dê 

 ووپبوج



: tle 
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 ديد واف مة دليا ا مسا انی ر ود وا 3 ددنعش رت

 اوبا هدتک لاا ¥ سشرپف هر دلت یراق مست ونکآ

 نزف اقرت هدر نا نام ات فورەث رج تانلوا مقر لوصقو

LETE 

 :یدانا زورهآ ارد تس ره هلا نو اه نوکتسنوارو االق

SS ۱پف نار فک واھ حشو :ارواق حج  

 ۱ ریفلاعیرفس نعبد * میهف *ردشلوارف نا شود یتیدقوا
 رک وا م ع هدنبع رادرومشم یخدیبدلوا ندا اجر ةتااعلا هشام

3 

 ا ترش تواوا طالع ئ زلت ارد دلا خخ ك رالتم د اصل نکا

 تزغع بنکلا هيف مه ی ذلا باتکلا سسکلاب سره هدنوماق
 : | سانگ نکا روان یوا رد بسا نا ست سر

 ح لود سان رب اتدهو رک هتتراف یو وار

 ۱ ` اچ قادبقلا فرح ال ا
 یراق ۳ لوا ندا هل ةولض دا ۲
 :ادمورش کو فاقد ةا نع ردلنیتسم ءانالپ ىا كرد ا

 ]ا ندطاغ هنرجر ¥ ا قو رعم ۶ برو را 'نزاعس هدا انا هراق

نا رانا هما هزاس هلغمیل وار هاظ وچو ةشإ ؟هجو نک لاب 1
 ۱ ای

 ۱ فاقده ارل ادخع هدزراب مو ارظنهتات ا اره وخ حاعکبح 4 1

 مدنی رعنا هلا ناق مانو لا ناسالم اف مو اردیدشنو
 ےن او لعناهاراد نايا بول ویا تلف شراکدژوس قم ۱ ۱

 نیاز هه انتو هضاب تا قزهلوا ناد دادنظا هدودتلوا

 ۳۹۶ رو یو یاشآ وان شش ماد نیا حشح ۰ تب ناو

 | نكد هضرآ نددیدحو بطح * قزاق*رلرید فر هلباار نوکسو| 1
reeeچپي چپس ر =  eem,روم تی ا اسما ا اس ب میس  

ansت ت  

 1 و یا وه لوتفعو رادازا تواوآ نا ندا

 | یدنلوا نط ملت دعاوار وئشم هد ام مذآ ی یرجام یی« ئز ح

 مس
 | |تانلوا همس راقب دیکر ر ن اث راتو تمه تج ملا زا اتش غادانآ
 | هجوم ان .هدیشرافو ا هلا مالنۈكسو ان قفهد برق هەن |

 قدم زا به تولوا طلغ ندلف هلبا مال

 بسر #

 * موش ۷

 * لبات *

 * راق *

 × قراق *



 # ناف وا

 رانفلابح قرف
 وفاه ردراکشا ینا ê ناد لاټخ سزناف ررح هدراکنهرو #
9 # 

 “ س

) 1 

 1 ۱ , برد ضد نوا 75 و لا یا ةر دل

 1 هو مف یراکا »* ناف *د ةبابک ن دلج یم 1قواریا و هجنراو هرو

 : اصوصحخو شاطاامو هدیسراف: ئچ كفر , یش ناناوا ښو

 وام ناو الطا ید كنب و ریما راتب ش
 بفاک دمو نون نوکسو هیباف ء اک لاعما

 ۱ عام ةا توق رک ام ز داغ ند ناهق هلا نت برع 24 "

 لایبعا نوا قاوا باھا ۳۳ فرظو ی ؟یفورعم ناف ۱

 ؛خاووسرپ نریم هفرط یرادعم ناف یتروص .شهارلردیا |"

 ۱ ۳ ۶ بّولوط ها جرد شکارزدا عضو هرو اوص نودا

 شعازذنارازکت هرک كينوا هاب رد يجز ۳

 لا كفوتا !میدنیل بونلوا تزجآ,ودنولح) و ییا

 !تانلوالن AES ضلع میو ماج نوفا غم ظناخ زف

 ,نوکسو فک نوا ندمعش اداوم > )ارك دلو ا عضو سون افهلبا

 هرنع ندرازز ماح عوضوم هد راف تا طاس لنگ هرز وا ضو

 ۳ ی ەنغدالۇا ماه حح یازطا ی درانف لات فوزرعهزالوا تو

 زاورغال | بعباو زا 96 مهم رها قد تیاغارکآ ندا

 ۱ ند ناکنب ها: هه

 ی

FE 
 ادورو بش یزلس اٹ شاروناشوب ندودنک- راشیانا تعنضر هدقدلوا

 ۱ انف * |

 ۱ تک :نینربیکی ما هلو شم + نک ایزی ۱

 | پولوا ط.اف نیدقدینف, هلبا نون نوکسو, لادو اف من هد
 ۱ نکرد زولک هی هاو واوو مال مو میچ فاک غفهدیسراف

iy E گ ترم چ اورم ڈنر ردوا قالطا هی هح نانلوا یر جا 

 1 اولا وددت نیدخاو یب که رب < ها بولوا ق ډب هدننرو قدنف

 ۱ اف خم نادلوا قالطا هنعونماج قجنا هدیسراف یعسا لفورعم ی
دم مول الع هج رکا:هدبنع تولوا طلع ندر انف: ەطا نوندمو

 1 ا

 ا دازانف ماج محتل ارب سون هک هیدوا یخ راز درابنف انو
 لطا تولوا عاش فلا تر ونضاوا. ی کرا SUR زدرا ڈا

 e هوس بریم

۹ Khitan 



"۰ -)۳۲۳( 

 مادو قف هت 5 ككموخرم یدهاشو ماش یایعتسا قر لوا سا

 د ضخ ةف رع ردروپ شع یار دآ من قاروط #9
۷ 1 

 دارم هدیشراف تواوا طیارخ" ن د مش هلنا هجا دیدم

 سکعااب |
 | كوا نور مان ید عارنصم تودنا ه زاوا صواصخ یاتفهو

 |یهلکر اتک الو هن هزیشان هسا عع تعش مو تدش * تک الق * ر دراکشنا" ا

 اردنا تا رع يک ت ئانا نال ارام سذ تک الف زولوا

 !هدس رک ردفباش نلامعتسا هلا افرسک دناک ندمالعا * تالف

 و ندلاحر رایضخب ندالع بولوا ظاغ ند نالق اا

 اب او هلقاب هزب ندانو ناف هجتو تالفا ىا لقا
 ندلنوعک ها کردی برش یا تالفات دمجو ناتا
 ۳ و ال تطا ن ال٤ ادر طم هب هلچج ودنا مح رخ هب وا ۱ ۱

 هد اغ یییداوآ هناک نداعلاینود ظل نالفو ردراشانآ نایو 11

 دلا یت دلؤا هاک دالا یوذرتفو " ناتا لخاد مالو فلا

 ها: تص ند ءان جد زظعا انهو:ردمزالقلوا لخاد مالو فلا

 ود هللا ید ن اعل | نه اشدلب عل ۴ هملق *هبلوا نخ ییددلوا ۱

 یانما تاجر یا تان واھ ختم ی ارج زامزلا ارخاا خلا

 بارها ر دطلغ ند نوربه کلش باما توک واف خم نادعور |
 [نولایه ةدرسراف هلبا اهو ی tl ین عب هتیفس تالف هدب لب هزر ۱

 ار دیتنلوابیکرتا رب هنتلالد هی رلادع» یلاعو مرخو هتسوخو كرم ۱

1 

 ا ر :ع ارضع زواوا ماد هلا لاد دم لا ددنوعیانعم شعب ۱

 1 طوصم لبا فب و ناتھ ملت زظنلا عظات د تخادلوا ن

 | هتسانعم یاب تباضا - تعسمو ت دش ندکلف هدس رع رددزناتز

 ۱ | ی زا از نوک توا یشّرسکی مش راف تولوا طلغ ندوات

 اب
۱ 

 و الف #

 رش

 نالف

 مو
 @ هلو *

 :زدعر اش یلامعتما ملا لوا خنس انعم یار طاو ی واوا هراد ها 1

 یسیسزاه بول وا طلع ندراد ءانف هلنا افرمسک یا یصا هدسیع 3

 هد دهه ننک کیل واریت رول لات شب هل هيم ایدمو سک 1

™ ۹ 

 # اا

 انشا ن وکیناوم هد هقفلا ةنارخ بولوا ز سک روكدم |



۳۳۲ 
 ممه THRU تم

 ۳۹ اخ نی تب نال الا ا نتقلاد تر

 اتارا تلته رو ظل ن دنا تآالد هیاذقم ۳92 ۳۵

 ادد شاد ادعام زد لا ار لب کز اف هرزوا طض كتل

 ديت فاضا كاهرف هک ا داش رلانعم راقوو شوهو لقعو لضف
 كردين ول د تلوقلا ی وذلقع» دارظتسا» رادهلبااو شكو اف خف | قرف بلطم
 هزهوح و هلوا صقان هل رکعز ایا لوب :ناضنوهدانزبولواقاخاا شوهودرخ

 بش کم هکر دار هدنننار و تالق نانلوا قالعا سوه هلبا 3 صوا هل کو دزخ هما ار غقو نوک ءاخ رک هدیشراف

 ۱ راز ادغاهنشد یناتعاهدیرعو هدکوا « درکرترولوا دبا زه هل

 تاش هکر دعا یروهشم یاضعم كنهلکواو ولد لیاق» كنولصوا

 اف نانجو اف حرف هنسانعم یرترآ * ازف# رد رایشخو/[ * ارف *
 هدر ونک ءاف تغا باب راهدینزاف ر دلی ع تس لاا عقر ر بەت ىز الاما

 .دیدشتوازغفو مم عض هدیت رع بولوا طلغ ندازف هلبا یرالبادیق |[
 یک فصوو سما ذغبص نیندییازف یظفا ار اید تبرم لات

 یییدل واردصهمسااما ندنا تاالد هررح یانعم هدنروصیتدذلوا ق

 فورعم كنح اغا م اح # قتسف# رولوا هنسانعم شاز فا هحرذعت | * ف

 گم EAS هد س راف ردلعتسه هللا فرم هک ی سا ک نفع

 «دنرانزو بادنجو دفن ییرعم کنهتسپ هات و نی نوکتسو ۱

 هدیسراف زونلوازتعت یارادرم تان اوبن # قشف * زن طا ن د یخ * يشف #

 طاح ند کشخ هلا نمت جم نیش نوکسواخ مطهنس انغءییسرتر طافو تآ

 8 رها ندا لای نر رف یک موها اہ عا دزو باولو لا * تلئف # ۱

 1 ر نشے هدکدن د ئدا دا قالو و> یدزوا هبلا لی الو رددزابر ۱

 نضالوق رد مزال تاشو هلبا نیش خف یعصا راربد تلف هدن یه مه

 دعا * ردزکرر ید نمهق هی نم هددعآ رغاص بوزوا ۷ هود 8

 [ هدیسراف ار دا تسهر لر اار نک عسا كنهتسا قورعم ندنعوت لاش ق

 E E هلا م وخ رع بارعا هنب نرخ ك هو هليا ان قفو هفورهمواوو اف

 ا

8 

| 
 ا

 ا



 تایم تا

ua 0 ۱ 

 Ks !خارف رده تر و Hint r یر

 نوکسسو ادو ۳ هزم .خخءدبسراف باوا طاح ندلوا ها

 تلادوجوم «دننوب وام رطش, و » ززیدندنکفا هلا ینوو اف |
 ۱ ندیررف هلا ازد ءو رسمك وار ن وکسن نخ دیسراه ی چا بغور ۱

 اش رد # ردناررف هلا ازدموازنوکشوااف ATE ص وا طعاع ۱

eهناکی ییفبدلوا هتشهرب لما هذاا ردفوزغم هن ساتم  

 ندنط لا نشه هنس انما كارو لا ص بویعرش ۱۳۹ ۱ ۱

 NS ناش) .ردیاهدافیکعد ش ناجا یدانف هلغلوا لوت سا ۱

 اوا کتا اتم قلو تو و# درو مت رد دهاشمرپ هداشکهدمج :

 اف نوکواهز مه مح هیس راف ىجا كنهفورعم هف ااو نداراصت ت تام ۱

 هدسواقن کلی ارد مرا مەد رخ او هوفر بنا رعآ ین رج ەر وشمل ۱ ۳۲

 [تیال هد ةیدع نی یر f + ز درر كن ةا برعملیج ةر فا الا | 1

 | طا اوغلو اچ ةف ەق رايا درفم ذقعل هدزراکنه جج 1 ٤

 | لیصمت ىج لزا اس ن د طاغ لنلوا .نلکرم هروک هتل ندای

 وكشف ها تزکسو ان قفرکم زارو لوا مولعم ندناسیلا ق |

 | نوکسو اهقفوسد لانعم لاح ماظتناو تؤارظو-حورفو ,قنورو |

 | میدم تانداو ياداو راقر و, تره هلبا هی راف فاک هد درخآ ونون ۱

 هاسو زادقمو هوک یاو راغو ,تفاطو هوفو شوھو مقا 1

 کت

 ۱ هدکوآ اھ دب ین ر دراش در وما لا موحخر دا کم ور تاکهمالع 1

 و ا دانقرت هبا ار زوکسو بشرا یاب جراید تاله یک ی ملوا ل لمحت دم ۱ 1
 

1 
۳ 

i TE 
& ۹ 

1 

 ۱ ۳2 نت اجو هفیل اتش رف هلی تروص صوب بولواعیاش لود هناف ۱ 1

 1 نذنبصرف 9 یک هه انعمو اط هلا لوا من هدیپرع رد جت هی 1 |

 ۳۰ تكنيوف * اره تب ون هليا او نووکتس واب و نون مت هدیسزاد بولوا طاف ۱ 1

 3 وهام لع نیو ماق :a راف نوا کد يش ِ

 هد ما

 8 هبص رود *

 * زرد #

 ۷# اهرو #۷



 # لو

 ا

 * ل #

  eهجا ۴

 | تی ناله حج ىلا لعاف مساایو رواکمرال هک اجا هسلوا

 ۱ با بلف هر هر وسکم "ره یه ان فلا هلغلواراکشآ !یعجهلواتوف

 رونل وا هغ حالم توو بواوا یواو هک رک ارولوا ه دن اف
 8 دباب هسلا

 رونلوا قالطا هنسانا بنر یس ندو دنک هنر زوا یشرپ هنحالطصاو

 نیئرسکی مس | كورد ىشىزاكدليا مو هرلموعو لیدنخ # لتف ۱

 رب د هتد هلا ان قو ابنوکسو هيم یاب نشنک هدیسزاف .بولوا طماع |

rt 
 || هنسانعمقاوا تباث لام هرزوا یرلمازتلا كتل تارا زك او

 داف هدنزوص یننداوا یاب ندنردصم دو هب اب نوکسو اف خفا

 تلع فرحاب هدنس هلک دیفارز .رولوا نافومف یلغاف مسا  نددیفب

 !فدح هب ولعم فلا نوعا نینکاس عاقجاعفد ندنفلا لعافمساو

 EU یدو زدلکد' يص دحام ہک عح هلو | هدن او هنن هلنادعا ودیراج

 تک هد هدا: ترش ندلامو ee لا هداف هکر دیواج ق هدیازآ

 هتسلوالا لاح,۰ نس>حا ن دنر او كتسشرب هدق رعو هر كس : تاک دا

 نوکسوافمض هنسانعم كار ومظ هنس یھت دپ نع ندر کا * ةاعف
tseو هدودم فلا فو اف هدد رع ردا نشه ها هرم  

 :هاک اب هلا هک فاک و نون دم هد اسراف تولوا طاع ند ءا هلا

 e یا كنهلوک ام هیت یرلکدید لیوت *لعف * لرپد
 ۷۳ !نیتصراب و مج نوکسو اعض هدا رع ندامءتسم |

 لودف ٭ لرد برت هلا ازنوکسسو اتت هدب ىش راف بواوا طلغ

 1 نوجا ییمالع لعاف عساهن ر لتپ یییعویساف هدودنل وا دارم قعلوا 0

 زنا هنسک ندنآ ریکت صرع هجو یو تفا ارط ر اهمطا هلئا ۽ تفلکا

 .هدیسراف ب واوا طالع ندلوضف هلی داضواف مص لب زع ردلمهسم

 كناسن و لاجر * هحارف * راربد تشو نارک با هیم فاکر شک

 ےک

 حورق

 ۴ دننرو روتندلبا ۳ وا م یا كفورعم تو یزاک دیکهتسوا
CRF 



۰۳۸۹ ( ۱ 

 |قروبتخالو لفرالف هلان ذیعتسماو .ما یدزاو هدننب مچ رکتیا
 | ز داش ویی ریت لیا تیس فاو هدنس هم رک تا ملا ف نادجاللو
 ]| :ددجزاخ ند ین هللا ت اعاط عج ارز زدرفاک قلس ط+قشافو
 | جا مرج و رونلوا قالطا هقس فو رفاکرجلافو ندع:ندقساف ماظو |

 || خج لربع ارز .ردعاندلاظ ید دساف رونلوا قالطا هرفاک ||
 نیما هلو چب عازخاادعام نداتفوب دافاما ردهدسانعم صقن ۱ 0

 زل یاب | وا میچ كم ر کک نارد .دارطتسا .ردیا تلال د یخ هنی زنم ۱

 . رطاف فی رش || تنم فیش هلک ش خو هنسانعم قلاخ قیرشطتفارطاف ییید لوا |
 لاو یا عين اطيشلا هاب دیعتسا نجا بولو انز ملا دارم تابا عج |

 لح هددوک ر یادا یناشش مقاو ه دیس هک رکتیآ اشعل ا رهیو ۱

 | هیرانممالکلا نشخو قلحیسو بنا لا ظبلغو یخی لوا هئ ان |
 |٠ تلقلا ظبلخ اضف تنکو لو هللاب ذیعتسا یظعلظف نديا تاالداا _

 || یعیدلوا دراو ضف هلبا هجم دان ض هدنابا ادعام ندیم هک ارتا |

 ا و رر

 لسعاف بلطم | شویامماعال لاق. هل نیعتساو ةيضار ةشبءقوهف لایذیشماو |
 لوعفم ندع || قفاذ ءاهنفقلخ قلخ مناسنالارظنیلف هاب ذی تاو ,هللارما نم |
 یغیدلوا مقاو لوعفم نعم لسعاف ادع ام ن د مشت رش تا جواوب

 موصحمو ةيضرم قفادو مصاعو ةيضار هد هل الث تابآ عو ا
 لومفم اتطم ||كنياتلخج نآضلاتآ رقاداو هللابذیعتماو ردهب لانعم قوفدم وا

 لعاف نعم | مج ناف هلابذیعتساو لار وتتم باجة ر خالا: نونسوال نیدلا نیو ۰
 ااو اسم هدعو ناک هل هاب نیعتساو راو دوغ وج قواو
 | نی سنشم یتودلوا ,لع اف ییعع لوعفم ید یربغندهعرک تی ۱ 1
 | حرصت تار طح مابالارخا ىلا لامها مه یک العا یاظو مارک ا 1

 * هدف * | نانلواسکنیلامو ندلع# هدنافهو دراشلیا مارمدافا دل تابو
 هلا همه سک و اهدم ةد رع رد داش للامعتسا ةلنااب تساهم ةا

 4 ۱ رار د دوس هلباواو نوکسو نیس مط هدیسراف تولوا طلغ ندا ۱ 1

 ذل قیقخ لا دءاوفزوم# ییصارکا مولعمیییدلوا لعاف مسا هدناف ف دارا ا ا

 هری ۳ یانعمو : ردزاکشآ یغچ هلو اهداف ارو لاقو لیفالب هسناروئلو اب ظالم ۳ 7

 r ۳ ٤ ا ۱



 فی بش شن دخنادار و درا شابا هیجوت هلا ر هددت ات و هلی انغتسا |[

۳ 

 1 ةة اظ اا عروآ 3 نالا راهش فانا اخ

Aردحرصم هده و9 تنک ییهدلوا ند هرکووهلو بقل  

 نع منع كني راترضح و هلع كان هللا للص مر ۲۱ لوسر اما

 اا اا ی نعد :عھاو هدف ریس نادت نازقلاب

 | ییاسنا هیهغ لش شی داحا بتک ید دلوا عالم تداغب هرعفدضیدا
 9 9 غم هو هزوا ع كهدآ يبا * اعوع «راتیمولعم راتوا |

 . || ل یدانق ییعماما محک اے افا هچزکاهدیرع ردعیاش قالطا

 ۱ ارظهزادا م هلغل وا هم ناتو تد هدنشراه ردرعسا

 مه یروعشیب .حاص كنه, 9 ۰ نکلردراکشا ج هلوا طاف
 شی

 مہک ور

 ۰ اون تغرد خانا ناب یت ¥ د هر ولطم ی انعم لبا ضرع مدع 1

 قحا TE لام ۵ دودلوا نو ی هدنن انع الو. هریک لالا :

- 

 فولوا طاعند تسخ. هلنا ات نوکسو قن رک دعو ردع

 قين ۈ رف قالطاةدلاع نيان لوا بذاک مالک نالوا ناتو رکد نوا وا

ا نیغ فهم نام رک تفقد ام 2 هک >وناض هاو قالغا
 28 , نلایعتشا مل

 | زج موقره دلا ک اراد اتم هلا اهنوکسو ان مضه دنسراف

 || زولوا رعد" موما یعنی 4 اخد الو عابشا هب زد باد “>

gEاقوا قر  êات  | 
8 

  GHرم« :۷

۳ 
 أ

 قطا قدرطنع جراخو یضاصو یاعت ها خال هلرات * سافا

 عر كس نازف ز کل رفا ھا یلالد ی زانعم یصافع ضبرخو

 تا e د 3 3 1 تاب eA دونم نقروو

 ENN چ PH تا نا ا ۱

 ۳ بی یو تب نر جی ار یدراو
 هد هع ار کل تنآ اقساق ناکن ک اہم وم ن اک نخ “للا ذیعتسا

 1 ریتا



)۴۱۷( 

 لبا نیغ خفاریز قدم هلوا باب رفظ هتصوصخحممسا هدیسراف بولوا |
 هدبع رک نآرف اما ردرهاظ یکی دلربا هدافا یسانعم كما لسف هرکرب

 نتابط نب هللا د تبع ترضحت سانلاربخ هدنشفت نیلسغ دراو ||
 یردا ال فرحا ةعب زا الا هناع نآرقلا نام لک ا۶ یلاعت هلا ی ظر
 راش نکا ردزلشم روب مقراو نیلسغلاو نانطاو هاوالا یھام

 باا ملح هاوال ےھاربا ا هلل اب نیعن سا یتا طخ مارک برسم

 اغالاف عریضتمو .بونذلا نم هوآنلارشکی هاوادراوتهدنس هع یک ||
 ایت ناکو ةاکرو اندل نم انانحو هللاب ذیعتنساو هلان فوغ نم وعو |

 هدنن هک کت یا .نیلسغنم الا ماعطالو عج انمه مویلال سلف
 هل اب 9 تا و هلبا رانلا لها دن كص نه لیسد ام ییلسعدراو

 دیش هغ کتیا زنیم اا ان ڪک مرا ةراو فہكلا ناجع انا |

 هللا دنع مل علا ردراشهر وریت قید ردح وا رواد نالوا مقر ۱

 زار د یدلبا طلغ ةدب ابی مدآ نالف هلبااط نمي * طاغ# لجو زع

Êج دوب ندنرس تلع لنا اته دزخا هنانطخ و و منس هديا هدأ  

 تلغو هدلوف طیاغ مالعا ئاچ ایر رد راکشآ تج هلوا طلغ

 قرفالبهدیسراف ردرلشلدا رک و قرفییغیدنلوا لامعتسا هدناسح ۱

 e emire لی هلو هک واوو [مضواف نوه ئ 1

 دلیعتسم هلا نغرسکهتسانعم همش نالوا هدنعاونا قرشوهنساأ

 EEN بواوا طلع ندانخ هلی نون دمو نخ م هدیررع ۲

 توصخعب عام هلانون دمو نیعرسک انعدارطشسا:نارداوت هل "

  O ASو و ۳

 ۳۹۳۷, ۹۳۳ ری و

 || دن هلبایصقو سیکو از ةف دضو منوتو عفنو تژافک هليا دم وتو
 | تاک هلبارب هد ایند ی ه تولوا هب راانعمراس# عد فذ ۱ 1

 ردشملوا هدافا لز وکه دتیښوب یتیلوا تماللس ةلبادلمثب رخا ءآنغو

ow, 

 بی ۳

 طاغ ند هاسخ هلا نیس نوکسو نیغرسکخ هدبع ردلعتسم

 | هلابذیعتشاو هلبا ةجر دعب ةچبز ینانح حقاو هدنن هع رگ تبا |

 | یرانماسبا او راسا ابو یر هبرف كفك با یی عفاو |[

 * اخ ۾

 » اع #٭

 ع ف رد بلطم

 ابو

 | ددماتمالس یرخالا اغ ریصق اناا بدلا یف تنا ق ئاقلازد هل |



 * زارع #

 ۷ یلارغ

 هب رغ دیاکح

 ٭ هل و

 | زا ندندمرسلا دعا اب هاب هللا لاطایدنفارشاع ی طصمترضح |

 | کت نکلاب نالوا لمعتسم ردند همی روما یرلابعدا رد هلا نق

 هن هلتعللوا تولوا هل بف مسا هلارع با تنضدرزوا شاوژ اعم

 هداتوط "هدلب دنر ات یللا زوب ترد هيلع دمت هللا بسا هیلاراشما[

(FAV) ۲ 

 | فراعم رهو کح یانرد صاّوف " فراوعو فئارظ ناد هتکن

 أ تزاخ ا ةتعم امو نمراف هلنایدصق هیاقو نیس لافطا با رم هلا
 روا هش رروا ناص |تتیمو حایص ردشلرو تزاسعا هلا همأح

 | ءروفوا غدقلایلآ سآر ا نم هعفدرت هدنمامت بوذل وا ئارد هعفد

 | قرع ردلمهتسم هتتسانعم نیلشبا مشی را و ی شل را # زارع

 :هجزکاردطاغ ندزا رو هلا ارد دشنوفاق مث نالوا كزنشمینرامو

 | کنديلقنو هيلع مولع *یلارغ * رولوا برقا یخ هنلضا هلا د دشت
 ماما یناکر الا سشوم كن هده اجو ده ز تق رطو یناشلا لیلج ماما
 ا رهیسوطاا لازغلادجا . نیدجم یدج نرم دماحوبا مامه

 ند لاوخ هلباار دیدشتو نبع من رومشلاوه ام یلع دب رع :یرااج

 ماما زاد شل وا تبسننارخ ید هرالنوب کراتین یراطعو

 قانال وم رولا: اس ندنطلغ ارظن هنخودلوا ففخ لبا یرلتسذ

 | ناتج متن لاجرا ٠ دنلاس شب زویشب و دوجو ةحاس فب رشت

 | مالسا هج بیضن تب ردراشلیا نات هلا ی رات هزرطوب ی رلکدلیا
 و ج: ودصنات ت مو راجو هب تایح ên باب زا

 ۱ یا ااا N ناز ۵ ر رص afte شا

 ییلستندنلا كطوس یچیدسنل وا هبنرت ندزکبوا ات لس تسد

 62ر در ی هدنانبط نكر کا یرلتاشنص مو زهدزشنوک

 حر

 هانت نیس كن یرادالغ یبرلشا برع Hy ۳ ا

 ررل عتسم



(rye) 
EEE 

 مس یس

 | جود رو هل ایام شا a TN ود باشم حالا

 | تاودغ هرروا یدل وا رار هد رک داللقتسم بوند ابادغءذقڈلوا |[

 !مججتاداواردم ديس رار وك وارێبەتجو دزە ەظافلا بىي زدم زال کمد[
 يركن هجاو دزه ظاقلا ل تیم .بزعلادنع دارطتسا اربد انا هللا | ۱

 || تعصاکی نالف هرکص انھن نشو لکا غ ەد ردیندارهو قءانه ید[
 یبا رها هدفدنل وا رکد نکل کلا ءارموهنسانعم یدیاد نوساز تبفاعو ۷

 ربنانیا ین وه هنام نکا یعالطاهب اغل نکل وعنا یغیدملوا جا ودزاژربدا[ ۱

gain ۱تلعفاو تلعف یاهذارف ردراکرد لوف ییا  | 

 بود نا تا ۷0 نوت هیات ید یر وا | 1

 دهورکم ی یس خد ریو زربد هءانا هززوا لبصاهدوذلوا مقاو نکا 1 1

 هد رح ید یژیو ردمولنعیفیادلوا هلا نیبهگیزبخ!نارید سچ |
 لجفا یلص ك شبها رار د سلا نیه دعا نابلوالئاز هتک |
 . جاودزاهلوقمو ردندنباب سوهم ساهقاقتشا تواوا سوها لیضف || ۱

 هيلع تعيش بح>اصرزدشلواعفاو یاد هدفییش تید> هتزاو هوا | |

 | هل وف ناقچ «سبشط مددزع,مایا یراترنطخ وعفا ملا لضفا |
 یا لانا تارون تاروژأم + نعرا هلن رلوادرز وا كاالم ۳

 نینسحیرلترضح هاب تلاشرب هو رد ڭازوز و چ اتا کات اروزآم |
 تاغآه!بنراتوامط نخ كارخ الع یاعت ایسنا
 هثب رازروا اور وتباع د نعد وعد نوچ را

 لند نوا -او دزان کیا مر 2م نع نشا ار رۆ دا

 نسا NE داو هلا هع نع هد رش ذی وع:وب ردران 1

 نیزکیاعیادنقم ثمر کم :فاق یاهنع تا ا

 دریا همش وشل یاری ی ریو وا 9 ۱

 ۷ | ییچد وه ه.دننرو نشجر هل |مجانوکسو !ررسکه دا وا نیس 1 ١

 : 1 | لک نمو ەماهۋ نا طي لک نم ةعانلا فات اهل نصا هنر اکدژوف

 یار را مس صوت رای ةر ||

E 

unنايبضلا  
۷: 3 1 

1 



 بابلا فام ةباغ#

 * ارح ٭

 * اا رع ۵

1 

( 6۳۱ 

 ۳ حس

 | هبغا ردانج هم اظ تاظتشم ادو ار

 ار دهناش یاعن هّتلطم هيلا تاد تیغلابیعو زاوا قاتم هتزلعالطا

 ماو ياع رز کید نااطج قالطا باخ لاکو اا خعنوا
 "یی رعت قلا نج بیع د یارضح مايقلامو» ىلا لانه هللا ز يهرک

 | كرالنا هکر دبلاسا تغاس مایف تفو قلطم بیغو زدرلشلت زوج
 ناي الراتنج هلالج لج ایافطاو نسلا اع الا: زالوا ىن

 کرادی 5 ر طم لوزن هدهدلبرب یقاضا بیعاما رولوا هلا یراسیلاع

 هیریغ دیقم هلبا فاضا هدنروصوب رولوا بیع هنالوا هدارعنا هاب

 [تادلاب یپیغ لوسر رولوا هلیا هناصس ماهلاالا زالوا قد رط هلوصو ا

 ۱ یاعت هللا یلص مرح ین مرکخا لوسر یلو تورو ات ندا
 ردنا نلت هلیبس هطساو قلدصت یراترضح نعدنفا مناسو هیلع

 نو نوا هدافا ی رلانعم هدرما تبان مالک ل صاح * بالا فاع ةیاخ

 ندبابلا نام ةباع هل ام هدنبع ار دعداش یلاملعتسا هلبا رکا

 تب فوذحو بولوا هلوصومام عقاو هدنیکرتوب ارز .ردطلغ
 تاغ ء یتیم فاضم كان عام ر ئاس و

 بولوا اص ةغلواا دم هليا فیرعت بان کا ندا هيلا فاضم
 | اا رولوا كعد الاف لصحاب تیاعاب و جوش تیام مارد دق

 هلم لاد هنس اتع ترشو اکا اے ام لد نالوا هارو و در

 لماذ سو بک ات اتش ب

 | تنم اعط ناش وق 2 هلا هلم لاد دمو وج» نیغ خف زا وا یخ
 هد لاد نواک هیبعا هلا نبع نکس همه غ یج تولوای رسا ۱

 هدنعهچ نکیایواح یبعج یانعم تولوا سنح میساررح ءاذغ هل

 E * ایادغ ۷ للم تاتو درام افرام خا هلا هل ۶ لاد ها

 الد هدشاتعم حابص هب لع ردعداش یایعتسا نرعلادنع هنس اتعم

 ُ هلی نیشفق هدقدلوا کد القتسم یجج كنءودخ هلبا ناغ مط ندیا
 انس لاال یدانازربفسوماق تب اصارب رارولوا طاغ رد ناودغ 4

1 

 الا



(eve) 
  eر دمو س. e بس

 ار ولو للا د تناقض هی دعالن قنات بواوا جراخ

 ی مع لودللعو شیز و باوج ولد ردمولعم هنلا الا بيغلا عيال

 ا ن کتیا ةوق نالو اس وسع نوکمال یذلانطاوه |
 اب عو ردراشملاا فا رحت 5 هلی تفنشکلا ةر ورمضوا لقعلاةيميدببا

 هلا مطاقلیلد لواو شا وا بص لبلدهنیرز وا یمسقرب ردعوت کیا

 تافصو هینانعس * نسخ ءاعساو لو زع هلن تاذ شلوا نکی کا

 رم هک ینید تارورض لانمارالنوو ترخا لاوحاو هبنایر بلع
 چکا [بغ نالواهدنروصو ردنجاو ینلمب هیرژوا فلکم دغ
 !یرخآ ق و ردنکع یسشلب لب میم ین نکت اف اعمو هد هاشم

 هکر دخجزاځ ن ندرمم» قوط جد یفرعم تویلوا لدا هنسعلیب 1

 ردصوضنم لاؤ هالا امل بال تبغا اقم هدنعوا هلل ایذیعت سا

 نرهدن یطعب یرافدروب دارم یراترضح لاعتو هنا“ قح نکل

 یضمت زالوا لبس نوا دحبار هعالطا هسقاتماما ردپا لطء
 دن یحیی عرب الف ههاب دیعتسا یعالطا هغ كیدنع

 مالک ارر ردشعاوا طاتتسا نادئنع هع رک ین لوسر نم یعارانم

 دارم ندنیغ هدنش رش لوق دحا هیغ لعرهظدالف هداه رھ

 فوداو یدحاو هغ عیجج ید مس یانعم هل-ءلوا تبع عج فا ِ

 هنن هددسلا رالو علطم یصاوخ صعءب هنسیض») هکلب زالتفعلطمو

 مالک ولدم هدنزوص ید دلوا كعد: :دز ا9 مللطم جد یرالناهتسفاپ 1

 أ شکر (مطاوب ردراکشآ ی؛دلوا ب بلسموع بولوا مو بلس ۲ ۹

 ار دصوصح هننار ضح ماسلا لع ما اخ«لسر هلغلوات نانعند ات ۱ 1

 ةکث المو ردعفاو تاش هدنافوا ی ععب نوا یرلتانح ها عام وا اا ۱ 1

Yiیزرابخا كنحههئاطاما راردلکد فواو هر دبی اس بیعیج مار  

 لا یرالوا ندهنفیطآ مانجارالنا ارز ردو لگ
 !ندزراکشا ةیس هرالنا هتسثا تیغ هلا تیس هر هنسن یر اکدر و ربخ 1

 ها NER oy î Ale ا ا

 یم من و تم یہ ی ی

o eee 

 س
  idi nen’ 8فت

 نیعون فی رعت

 نابخا قیفح



 * تنش اب
0 

 قرف بلطم

 ھاو "

 ےہ تیاکح

 17 تواوا طیف ندزهلانیع ۱ ی

 راجا ننگ ییس هش صارخ رولوا كد

 ۱ یوتشی اف رک ەد هرولطم یانعم .ںیہہ د اش ىر

 لبلد هتیرززا کرد یش لوشییهل عوض وم یانعم * دنیلزیع تینا

 | ینیدلواررح هدالاب ؛ردمولعم ینح هلوا كعد رولا یلاعت هللا غ

ا هدم ع قفس حاج مانلاطو مانارومسم نالوا نیقارع 1
 : اد

۱(1) 

 (r ران ر

 یروغ ابا یس ر د مسا هذیطتادرغم يک نکک املا دیق

 ا رزوک نیعیلوا رجا كنم ميا :ناه طب ربا دوا

 هنم از وک ی یدک اهیشت .هلسغلوا. هلن ال انعه:یدکارا ره هاه ار سهم گح

 ٠ وز معلا نيغلا فرح حسب . ۱
 یا باغ ی ناف هنسف شلبوا حیاض خد كتب۴ یا م

 اولزدیایبعت هدش مک هلی جم نّوکبیو هینزاغ ف اک مس هدیسرافو

 هناا قناعت ید ق رخ ج فوبصملواا زکم کن ةزاماۆئ !یسەماقا

 ااا هنس عج یانعم رولوا دیدباب للطن ون ده: یسبسراف
 ى شاپ :دارظتسا ز دراکشا ج را اب ندیم اخ یهونذت الخلا

 ۱ ؛نالوا ایفا و تلا مع راد دزنا زید ییالکچررزانلاعت ها
 جازا میجن وکیام و ناک س اس لع كن هعسالح هلن

 يج هلوا طلع دوب هلغلوا بیع یدارم كل اق نکل ندلکد نا

 | كن هتس نالوا بت اف ندنس قع تنع تاماه تن ا ازز »و درخاظ

 | یدارم کنه ماکت هلب وب راشلیا نانی حیرمصت یغیڈلوا یعما

 ته جم

 ِم لع نارو ةراما هل بن لو لبلد هی ءرش لاموه یبغ دو ززآ

 کاخ ندنفزظ هیما ین ءافلخ هب اکو دوبی مته قولخم

 ۱ ,هدنخواو دادعتی زا فقر نوه اطا ی ینو ندیاتواهم

 1 3 لکضتدباسح ودجا زظسب موفرم م قدیالاوعس ندند دغو افا

  دادعمر هیدعالپ جاخ هدعب ردبا تیاصا هلارابخا یدودعمقط

 نداطخ بیس رد اظح هدددع نیت هدنلاوثس بوتوطهنتسن
i 

 .ندبیع هبا دع نانلوا زاسالوا نونفوذ مهم هدفدناوا را اسا ۰

 جراخ ۳



۱۱ 

 نوعروس بارم رع مس کوک فور لا
 هی را فاك نرهاوایربو تغل ی یصا ه دیدسراف بواوا طاق

 ی ااو ماضتعا ٭ فلاب 1 ایع # ارب د نهر کرک هل ارنوکسو

 هب یادت هل رسا اتم هراس دیااجر و مز ر
 ییاامعتسا | رکتمؤافر ۰ تولوا طاخ ن دة اباذ ایع هلا قاع زمکه دین رع
 اداب هر رد شابا ناو عجرم مو جام داماد یسراش قلم

 قلاح کو كعا نزو # رابع * رولوا تو نیعرسک ی ید

  E OOOOرا ات را ۳
 فولوا زخات ن زای درا نیعز د که هدب ی زدعداش یلابعتسا

 ید هدا ها رض یخ "و را مترا هلا لوا ونک هبه دارا
 هدیدسراف 1 قالطار انعلا تححاص هدننیع هم ءوط:نرابع هل رووا

 ید هراټعاښ ضصاافر مانروهظون درامز اردا زشت رکرایع
 راک د ناایمجاتح حن هتلّوا ق الطا تعاننر ایعاهلبا ناع کا ۱
 زا هننک مرا هنیدروا ونک نیتتومقن یربع كن راک دالوا *۷:لایع

 لا و هم نکس ینلاوله لخلا لابع هدیزع قدنهلوا تانیفط |
 ودراشلنار ةت ر ھار رار ا هتلر 9و ن ااف هت راحو همالغكه لعنة ل ا

 ه دنا دلم هلا نيم غف هنساپعف راکشا و رهاظ * نابع ١

 هليا نع ح هنسانعم كل یر ادنعمو داتبفو تحك هزار وعلا 1

 هدير ندعناش:نتناغا یابعتسا لایعو دالوا» لب نیع خف هتسانعم| 1

 | نص وصخ مبا هدینسراف بولوا ظاخ ند لایع هلبا نیعر میک 1

 و نکس وا ا لک ھنن بولو ندا ۱

 تاب هدن زد نان نامعتسا شرع هلی نوع مهم نکل لود یاکدنز 1

 ارد دنالق وطن هش رخآ هدقدلوا هلا نیع مک هدست ردمهٍزاش تی ۱

 ما وب اس یقه

 هسحو نم ۷ رهلانیع* ی ا یدداوا هاد ةیضاز هشعق هايتس | 1

 هل ار نوکبسواهم دینا لفرعف رج ندا زرچط ندنزل را د 11

 طی تس س سے n س ب و

 ا هلی هزمهرم هدیسراف تول واطلغ ن دن یا تونی ا

 یا او نوکسو اه 3 ند رج ییا هد ین

ِ 

 ۰ هزار ادابع "۷

 ٭ :رابع *

 د 4 لابع

 * نايع#

 > 8 سبع »8

 * رملأ نبع * 1



 * ی اعا دن وعا#

 دوع يفت
 یدرواع

 9 راهش دو

 ۱ نرخ نمسا هحرکا دیشراف فولوا طاع ندسران رنا هلا رر

 : .بایرا ارز زالوا مامشتبسا تص یون ندنمالکر دما وا فر 3 1

 ۱ خدا نوش ءدنروصف ېک نع ینه ۵ موقرم بیط تفد و

 | یطفد ئربو قءزفو نلفافو یراتعو يلدشنم تولوا رزجاعا

 أ e E 2 ریست نتالطا دوا هننیس العا كنماسقا ۱

 ۱ ,هواجو دنه ندا بلج یدوع « دنهاکنه زر وات هدزاخ ناتج ۰

(f (۳ ۱۰( 

 || ینا كنعفر سشق ه.دنرزوا لکدرکچ یاب كنسهویم روهشموبد

 بارعا دیو سرابزما هلا او میم نوک وابو زمه خف: دی رعا

 دی فاکهدرخآ و ثلا نوک و نیترمنکی سرد خنکاردلمتسم[

 دروم چ وداود جمر م دات رس > ۴ قنعناحوع * زدكشررلبا

 / !صصدو نارود هردان ندنا لاردا یینامرت مالسلا اسهیلعینوم

 : ,لنیدابآزوریف یمسا كر وه ڭم صخش ناسیمادآ مولعم یتابانمو

 ایت یو هسورپ و ند: قوح نب حوع هلبا نزتمعم دینوماف

 در وکس نوندمو یاننیع قههدنس هلاسر تاطلع كنیفتفا دم

 ۱ ندا نر یرادا عملا طلاق فق اتم نت مو هلا ات

 | قورعمو بولحت ندتفارطا نیحو دنه یجاغا دوع* رد رظن تا

 َ اردطلخ ندرونجلا دوع تدعور یاتنا تاعنتیمسا كن رللتر اعشا

 .نولامه باب ییاغادوع هلغلوأ ز واهشم خیلدهنم نم جانادوع ارز

 دوز هلا نیع ماما رد راکش آی فچهلوا ررکم طلغ یک ی سوبق

 | «دنافل بتک یخی دلوا یصاخ مسا كموقزم هاب ب طح ءا هنتر ہم

 ی یو الضا كيذا باطنی رر

 7 یتدلو اواید زوامیسالعا رد یوبر ابد هلا لاد دم یسشزافو طد هلا

 1 من وص لک یس هجا یج ا ر درا شملنا لاو وليەدەبمەەج ونکلمولعم

  aدوم نان تم راکت درو ۱

 | تدنا دلج نالو از رجتو لوزن هلا لیس یعاونا عج نیجهجو کو

 عیج بولوا روه هلا ت تشن هلحم لواهسدا رونلوا دخاهدنسغذق

قلادوم هد دیک ترک تااها
 كنيلجنوخرط  ه

 F7 یا



 ۱ لار یعن# ا الع ندهقیفذو هنر کد ص۰ یاسر غوا ئل

 ۱ طاع یاددیناللعتبم هیں لوا تزفا اضن رخا رواک ین العوانلع |

 تفل هتي رلشاب كيم نمّرح یلانها:٭ ةماع یدنلوا ما لا وید

 هل نبع مت هنشاتنم لب نالئر ص۰ هام دننروّف هنسنیرلکدبا ¦

 اما نافهماننع ها میم دو نبع نه دنن رع ردعءاش نلامعتتشا
 یی هماعزلزبد .ناتسد هلا نیش نوکسلنوا لاو 2 مهدنیسراف بولا

 ,تانوب هاد ابا دغو قورجم هداج را و تازغمر حاج و ناسع اند

 اطلق نیدربنع بانو نوکسژانو نیش خف هد ر ىس | كف سیما
 یلامعتسارینعا هتنخب قدم هلو یاب نفط ری مساةدتسزاه اولا,

 عوفولاژ دانیدورو هرکصن دن ولو 3ا ۇش قفوزرحاب فرح
 نو ءدظفات هرزوا تعاز ۹ له بو e ab ضرب ۱ ا

 ۳ رمنع رانا فاو نال ایا ناتشدلوا یر قوا ا

 هعصا لور قالار ردشل وا دار هبنکلاوقا«دتوکت تروض 0

 ارون اک OE 4۷ شراب ربع # قدم لوا لضاو

 ج تست اکسس

 نیا

1 

  E Feدمو دیسشنو نبع غف هد ۱

 | رتا هر یر ب یاب تیا اا
 روق ق تولوا د ونوه ف سم دسر ونلوا تبسناهمالاهیلعو

 : ؛لوط ردپ و ر» ینیدلوارونم هل مالسارون ازکم هرز ۱ ۳۹ ۱

 1 ۱ هل ل ردعد اب ا اندی ایالغوالشذیس شه هتشنالواو تولوا

 ب Tl هر هرم و داف بولّواطلغ ندنالع هليا نیع خف

 مارد زردی ندنراباب جنر ذو مرکو برضو شصن ىنېطاغو

 «یب انس دلع عا نیم وه*ونو ناوخت ی قالطاهغواق

 | ریمع *رولو اسم ای رک یاّونصم هرروا نابنا ید روط شفرا |

2 

BYE 

 * ماع #۷

 # ربع #

 | هکر ولوا جالب وب «رطاخ خار ناف فا طلا ردعباقت تنا ر

 حالطصارءهدبن :

 تءارف لها

 * ننراب تع#



 2 اق ن ا دز سا دیک اوز عمل یراکدن دلهشوط * تناقج * یاقع#

 1 نوازا خوات هدنزو تا رع لاف ا هد ره ردم

 ۱ 3 :د مولا زا اه با راو دنوژمراوز مال طو یاب روی هدیتزاف

 ۷ یو

 * هك ®

 1 | بس ههو اکمل ای ڭةشناغو موم" د ۳ مات اب

#4 ۱ 
 زا او و کا مادر دسر كرفت روالوا غفتع ندشلظم

۸ ۸) 

 رب رڪ کت لیلا نا (تاقاو شم و : دا2 کش نازح

 دب الرغ كب نرخ یاد خلک رکی اکہ کفش فر ذرا ابا

1 

 ح

 ۱ تک اروند خر ضو مپ او خزر را

 یکی و درو ۱۲ الاسا هل نا ی # یخ راراد

 FS هال د نوو م درم د ن ا ٩رر رو ناعر دنع

E, TT دلزار زت حدر ذم 9 سانردسقنو مساجد تچ 

 rE مرد مورې ذر پکو لدا رد لڈا ۵ دید نکا

 2 رب قو هنشردد هنشو یو رد یور وزار زرت دوا

 اتل دهان د ةنشالوا هدتغالبو تحاضف یارایلرت كم هآ

 1 زرو مش وب د حرت ز وفصع ۷# درو منم کد ت هدنشهرک دما

 / نیمی هد رع ردلعتسم وادا توکسو قو عملا كۇم

 ¢ رع فاك الشاف تولوا ظاف نذرووصع داد ان توکشو

 ۱ هاش ِ فک هردو عبرت وشول نوکتتلو

 مولا لع ةا فو ونرش ها فلا
 | ردا زا

۳ 

 ۱ EEE عاف هد رع

 کک ھر تار تخ رونا 9 ا ندا صاف ت :وشلوا
 مقر هود اا رولان وب لغفزکا ارقا قا

 1 ناو

 تنا یز: قرالو 0 هد ام تنگ هتفدرا # تفع

 لا راسدقز تاارو زادة زۇ قراضا تفکر اهدا ۶ ر دعنا

 تولوا ظلش ندع لا فاقرنکوا ںاع ندا تلالد هر لاتعم

 ا ا واو اننوکشو ارو 2 یاب فکر نادءرج ی کیا هدٌیسراف
 3 ماشا تنح ماش # 8 ۷# "ودر اکشا یی کرت ترو دورا

 ی یس ۱ تی هات

 ندر هلکسا



 ا

 ۵ کک م کا

5 e 

a "HF 1 
 نالذهتکنو رد دنا فب ردها بوغا بیع كار دانچ سای ق

 ا ٥
  SATEEN EY PRN o aDسس ۲ ۳

 رطاخ نایشانلا لا ا را ایشیا به 4 ا ر ۷ وا EM رها

 د هلبا كنس هتل !هیلع هان:یدیاشلوا تبائ دو منع هدزریوپد مرهدیآ ]

 ی بج ةيدهربفسکد ید مدیا بلط نوک ار دشمردنوکه بده |
 فرصنم ارو منم خد هلا یدهسو ردیا لب هناس>ب ترضح ۱
 NRE ٤ "ا
 ندرمعس ر رعل هنع هللا نصر رع تریضح هللا دعلحاما ردیکرولوا

 یهملا یرم ربفس هلبا یدیمایمجر هءالسسا كن هلبج بولوا ر اتم
 دعب ررروب عاجراو دوع هب هبنرطنطسف هلبا ناه تفل چت زما

 قشملا ,وطسزا نداسکح ربه اشم زای لاق یرادتقاهب هتسنربهلیبس

 كقشع تاو د فراعمرهوکیاب رد ناصاوغو فراوعو فئارط

on 

HEI. 

 ص

 | كنهبج قلخ نوک ی کیدلبا لوخد هب هینیطنط بق ریغست لارا یط
 تلغ ءامشلانا بورو ؟یرلفدلوا قربصنم حوف حو ندم هزانج 1

 ط هن رایلصا نطوو توعد همالبسا یهبج لیجوع ابن لر دل ۱
 em باب نکی هلبچ تاقلعتم هدک دلناتردقم لردب تەجر

 و ۰ ۳۳ نون * قسع* یواراا لع هیلاری دولانراابو

 .[ هدبزع رد لیعتسیم یا نیش ن ن وکو نع ë نا كهروهشم تلع "

 راهمض هدیسراف .بولواطلغ ندقشع,هیایشنوکسو نیعرتنک

 ید ماجالا نیب یالنم یوبش هدیکرت ناسا قش منکر لا ھا 1
 | ردشنوا هدیسر هنین هجرد یرلیلصا ناسل هر دامی :دنروصر | ۱
 : قشع ندزریغیدلوا رانتقالاءبع فرع :هقختوهاک یب قیقجقشع 9

 نذر ۳ : هکهلوامولعم یدنلوار ادا هناسی فنر ندیراج ۱

 روک فوم ت هالع رولوا عواو هدنشاع بلق بولوا ترابع 4

 ٠ه دک دروک ردباوزرا هرادید هدهاتم تواوا ترطضم انا دنوجقا

 [ ناساداقعناو هسعرو بلد جالتخاو ناقفخ ندتشهد نالوا لصاح ق

 رطان هبا زوکت رد قوسعمو نییع قشاع سلوا هدایز هدف وشعم

 | «دنبس هاش نینبع فاقو نیع» دفشاع نمب یرللوا روظنمو
 سرب ی ص ات مس ¥

 سس سرمه جو Tee نا



(۳ 1) 

 ری نا هوالع هرالنات ت 7 نیس ناکام اب ام شا

 نتنولاریااناما یدلبا تناماوبد هلن عن یز متو مالسو لاضدا ۱

 وقيل یار لص مر ڪا ی هله اشمیلاخو كوليج

۳ ۱ 

 دریک یاجهدنبلفمالسا تبحز زوتهب لا نچ ناوک دبا رکو

 !هنشودلوآ ناتو مدان هتلعف ء وس داانا زانم واما یس

 تواواراکمتط هنتععر همالسا تونا لصاح نراسح ود زن قاع

 دبی نک شهلا تلعب النا تایضف نهج كوا
 تو دبایک تاکید دبا كنسرا هنسک هن نسر دیا عانتما ندلوبق هش
 هب نکی اراشا لاو ناّودع فیس هنیلس«هوجو بولوا دنر عډ

 الاغ بونلواوفعیرهقباس عارچو لو یرلمالساو تەجر ەمالسا |
 ب زهلاخااب ناک ستهدمکم دیک مدقارب مسی رزه هدهرونمهیدم

 ڪڪ E ںاد د ہد تناسب: اکب مالساوریکن دم

 | شنزككشن دود کی رکیدو جم وزن اکب یسهع کر ع ترص یرب ۱

e 

 E د تنیس

 نماض هبجوزتنینمولارمااب یدیدالف الاو مرءدیا تەجر همالسا
 لعترضح ردبا مالک تخ وید مدمهدیا انجاهتفالخرما بولوا
 الد ییا مزال نل وا د هعتم ید هتفالخرما ربکحالا بر هنع یر

 ؛بنؤنلوا لاسر ا مدآ هناسنح ترمعح توعد هدعد راشمر وپ تفس

 خب فب سش نل نکبا لک د فقاو هندی دلواوعدم نوا 4

 ۳ یر تب نمد هتفح لآ څد دجال یا هدنلوصو هي هغیلخ

 | د نیلی ضاح مذآ ن اک ندسش اب , كما نیذلپج معن ید مرکا ۱

 هپ تعبامیا نیا اب تاه نانلاهبر هنعایضر ناسح بانچهدنرافدزوین ۱

iyمزکبانب هدهد یدلوآ كم ولعم ند هن تدسریفس هدکدنذ  

 ۰ د ڪس دید نسر دیا تاطخ ود رو هکه لوا هب ده قح هلوا لصاوا

 س سم تمم یس < مس وک وسط س وب صحت س م ا

 ناوار 9

 اکا ملس وهیلصتهد دلا :واراک دیو داب یرلیمان مان فنيات زین

 ۱ لس ولو دهم تو ماس زس هرزوا قم وادیلفت اک ید تفالخا

 الاخر ۰ هبصعو ماظع لۆلم دال وا هاج هع لانه یضر نانا

 مس دنا نسج E هلا يقرب ینآن هدنیلهاح نامز ردندمارک |



 ۱ TWEEN :رلیدلوا نیت نا هب نیک نیز قوا
 هدیررواو جانر هو هدننابارع هی راجرف یھ انھی ھض سبک ابا

 قوزد حدف نوتلاز هدنلا.عاصو سود عمرب ر دف نیجبرکو ڪڪ
 هلبادرو ءامن ورد ماج مسرءدلا لوصو ول لب لوتقمزبنعو لب

 خرم دارم هغر :نالوا هدننشاب» دک لک به هلی اقم زیر
 تورم هن نز ماج هدب رتا الکی ییاابور تونا نیس ساک ارد 1

 رزواهبج جاتو ناربط ه هزکصندک دارم اما زر اج ف شیر

 كلش هنا درو ءام نالوا دنر و لاي: بۈر رخ وچ نیل عشقم 13

 فری خان :و سرد زر وا نهج لر هدا فرفزب :مجل را جاقریتعو ۱

 | بولوا زاص دنر د,یراهتسم تاید نهار نیو ون ت دش هلبچ ۱ ۱
 اا رفقا ما رانا نیک ياكم دخ

 ع اونا دنراتسازف لامکچ یتمرالن قام هنناط هال نیزعوبد ا
 ا هتفج دالواو .ییغت هرزوا برج نا "بلا ا نرززاتس ِ

 ,دلاشحرفو نادتخت هحر دتساعن راب دالا دید دیصقرب

 نا كن ایا وب نیسلمراوللت ودنا: بباطخ هر هدهنمرکیطندق
 [ وسر هلبامانرفوتو مازحا لاک هلبج هدعاوج هلال هنلاونسوالیک ۱

 | را علت رانی ربا لو هيلع یاعت هل ىل مزحنوکا
 هدنناح لوص تتوب درد ا تاتیناتسح ییوتعالب 1

 a ی ق ف

 دالوأ هرم هنت : ید زالنا باطخو د اذ تنکبا هللاب هبراوحت نالوا 1

 انسا لها رلیدوفوا ید هد صور علباو صفا ندیکلوا هد هنعح ۱

 اللحام وضخ ردلباق ان قد رعت هکزاب دانا یرازواکب رثفلوا |
 ۳ مضنو ودنا تاق ارع یس ھيا فولوا لس اڭ لزۇك | 1
 سست ناجح لاوحخا هذ یدیدر دك لازاشم اش 1

 فعض کل ردناحو مداولاوهام عید یرلیعاد یدلنا لاوئس ۱

 هدعا اوج یدل واال هباعهلادداز N 6 وعش نسوم رھ

 رزیشب بديار هب راد هنن رحف رکصندرکهتنامزوو فسأیظع ۳

 | یو سودودنک و رادار اضحا هیمور شاخ تول شیو هیلفرهراند
۳۳۹ 

 ی



e 

 ا

 2 RE 5 ی REE ندرکماعا یا ۱

 یرلیعاد یعدلوا عفاو تاق ال هلکب | یدیارا ثمر وب فرش

 هلرج مديد ردراشمروب یهن یژازب ندسولج م دبه ذم ناکم و ا

 بوذیدپ فک ن کا نکهدشب یدنلوا عضو هباتروا بول کج 1

 ماركا هیلصتد زا ندا ادلبج /مدالبادارب قیاس ین هدک لی فیلکت |[

 اد جاجیز لضطصوصح هنن رل هلن نودا راکت لوا لوقەلتا

 *دیداعس پاسکا هل لوصو فرش هد یقوراف ترضخ روضو |

 .یزکهدن شلواش اج هلا اعاش دان تعد>ورفو هنگام تشزوا

 .كر هب د الشو دلها اجرو ین جن تنم وقت كوك

 هبهبتجر اسب و نوع برونکنرز ؛یسرکددع نوا عطر هلبارهاوجب |

 )م 40:

ger 

 ۱ است دوب قنات یرشم ندا هو مو ۳ لا هللا دبلخ

 یدید هلبا تدوع « دعبو قالم هل تاد: لؤا لوا سطو م دید ال

 | کن الا فر یازسرب مدلیا هجوت هنتارتنب كن هلج کال ذ لع: 1

 ۱ کا بزر ررر وطب هتسب فص اچو ب اوہ سابق یب هدنسویف

 | مدهمر فک« ؛دنسونف لره و تادلان : ییهچو تعم>لوا نیم ولاریمااب

 امدا لوتم هلبج یدب نيبو لوخدآو رجا بولوا نو اب اتو

 بیر اونا هرروا ءاو ت.ددززمس حونصم ندریراو هکمدر وک

 6 لب ایا بولکپ هموم هنب رزوا:تح یغبدلوا شلاج ام ازکحا

 هلع ىلاعت هللا | یلص مرکا:لوتسر ت تیرمفح بو دیا افعتسا یر هدشب

 ۲ "لابت الو دلا ه كل ىن نکلو سو هيلع یافت هللا یلص م ۲

 باوج هل مالل دیاع لور هياطنو مازحا لاکو د و

 | مدلیا دوعق رایدرونک یسر کک بشحزباکب یدلبایما باور و
 نوک انوک مایعط هر ۵ 2ا ا ناڪ هلا ٰتهذ دیاوم هفط رللاد.عا

 عاومدحرف ONS 2 ۱ داخ هن نوا o رکصندفد] وا 13 اعط ۱ ب )وا بابر اعط

 یراوج ی a le > تس در درر اس عاوناامب دو هن ارل عضو |

 ت دج یا کت

 ا



e 

aes Ae sa a 

 دن اع راوصح ها سوب : یاصر او مصخ یاضرااب یر ن راپا 1 1

۱ 

 ها دتا یاضزاا یدلاق تحاح هی هش ناتنا كداوا قّرعمورف» ۴

 ۳۹ هدراف دروس نوشروا ةعنبطر کس دال وا زسوکدابقنااب ۴

 ندهارشاورباک ایر هدشندننانلفاسا یودن یزارف نامو ارش اات |
 یر نايا لم خەن اک وام ضرع هنب راع قلوانز هبطلاکی واردر 1

 ا هک دنیلهاج هدیخیذلوا فرتشم هلا مالسا فرش هکم ی زاو دیما ||
 ۳۳ هکنوح م الوا مرکنو ارز هدابز ندو رشتو رغ

 هللایص رگ تب نشطح هد کض دیدم رەد ارات یدلرا روهظ ۱

 سد

 رس زولوا تلاد عرب ناوم كتلو د نر هیدجترضح |
 حک 2 ناریجو لایج كن زا راز هو ن عا كز لج هل الغ وب

 ليج اما شاوا بيرق هنعرفو يطع ةنتفر :هدفشرکم م تا تودنا ۱

 ۱ لفره یر ضف ةع: طنطا هدمانا لوا شبا تاع ره هب طنط سا

)۳۰۳( 

 ادم ارطاهنلا تب فاوط انع» هل هلال نوعا محكسانم یا ۱
 نیز رد هلق هدقاوط ةجنازم یانثا بول وا تع رع دشب مارحا

 نکعا عز بوصان هلب ام دمت و رم نا ٍ

 هاکندب یجدیراثف رہیا برت یری مطلوب توک تضف هجا
 هع رازاهدلاوئ ند هل كم دبایزاز "بو او دهان تااذق

 بويت عا یس هدید یکیاتهنترح هللاتب :یذلبا عارم نونا ۱

 همت یو وحی E neee نس هکنوخ هلبجاب هفیلخ ترمضعت هدنناوخم دانا وفع هلا لیزر

 تعف رتئب یاضتفمرب نسنودیا باکنزا یفب* ل اذوب رکاریکالاهیز

 نامت هل ءاش نا كروت تانغ لم 2۱ هیات یواز اا

 تل روس تصعحر هلا كلا تلد هنس احر مرولوا هدوسحرا

 | بتاج البا یایشاو عابتاو لودتسبت هرارف یرارق لب هک لوا |

 مالشالا لع اغزو ماظعتسا نمودقو رتضدت تان هلبجو :تاقالع هلآ
 | دنع نلاغت ها لمر رخ نزح نامزد ەد ۹۹4 ماركا > ناکام

 لاسرائ ا نوا یی ا تىغر وەلات مانو توعد دع السا یلقر 1 ۱ ۱

| 
 تدوع اباد هه اتصم ندرضوت فر دز بدل وت |

 ً نم تلخ



 # الا قرع#

 صوح نافرع#

 * دوونرع ۴

۰ 2 

 هصد>ح ر صفق

 هل

 یکنایسهیسدجو ثفورعءلحو نا یرصنرع اى 1

 ادع مال لا الع اوج انما و مدآ انتی اوا ردشماوانا لبا تز وص

 لی رپچترضح ناتو یر هفر امو تاقالمەدذو ر ەم لېج نهاد طولا :

 ردنډنل بو یفاضا هصاخ لماع یکكارالارضسو دحالاموب |

 اراک هب اج لوا نوعا: كم هلرد هد وا یتاکم ن با ندر ونزل |

(e4 
 n یی سس

۳۳۹ 

 بوروب تفر عا «دنهلعم عج كيم انمهمالسلا الع ھارا ترضخ

 | اسلاقرع# هلوا شلاق ما ندنرل هر ؤیب تفرع ید ےھار اتر طح

 ظلغ نالوا لصاو هلب ندنفرط جا كراف)ب ر واورومط هدننااف كناب

 قهدببرع ر دلعتسم هل ا نیس دمو نون یکی عسا كعجو عقاو هدرمط

 | كوادر بولواظلغ ند ءاسنلا جن و..هلبافل ارمصقو نونوواو

 با بارعا هکهیلوا خرید وک لبا هیسراف حج ۳ ج مو نیر غ نبذ اک م ومضم
 || یفاضااکكفرع هلخلوا یعسا كر مط نالوا هدف اس لغسا ءاسن هلن هررح

 | ید هدنتفاضا ه هصاخ قورع راس كدرع ظفل هموقره تفاضاو

 لاتمالاردان هد همنورب ةنس ورح ٭ ضوحب نافرع * ندزآ اجو یراج
 نفی دلو دفتر ی الد ھی بام از امف اع شتر مش هلک دهن ول یک

 ندمور لها هدلوم یا كصوخب عقاو هدنس هزاک ولخت ناکهدنیع

 لشح كن هعودم هبامرک ارز ردطلغ .ندهعدیضوح هناخقزع

 سایفون طی ارش کاسه یا ویک داس |
 نددولاترا .دوانرا هلاهزمهاب و نددوعتنا الع ر اع هدبنع

 تالوا نکا زولوا مولعم ندناببلا یا ةص حرب هص یراق دلوا فرح
 ه دشفلوم مانرح اوز مو نع یرکسع دج ا نا ردم ڑ لم بعضا

 مانا هکردیاناس و لیصفت هلن و ةباوز ندناترضح یعش ماما

 ی كوا ندا تنطلس هد نیطسلفو ماش ند هتفج د الوا هدنلهاح

 ین ها یز قوزافلارع نی: ریما مهیا ن لبج یرخآ كنا
 | روب شب ةلغلوا بغار همالسا هدنراتف الخم مایا كنب راترمضح هنع

 قورافلادب ىلع بواک هن هرونم هدم هلبا یتراب رقم و صاوخ یراذقم
 هدیسوم لوخد شلوا محو فرمشم هللا مالضا فرش مرکالا

 یادا



 O ادم EO O OCW و اب یاس ی ی نا ی

 a و نجا

 هدنن فو یدیتموم اقا دتفا دلو ماو رولوا مزال تدع نوک شش و ۰

)۳۰۱( 

 ناص کی هجا هدمعل ندع هلا لاد دیدن و نیعرشک ردمولعف

 . هڪ ر د صور لوث ةدعرس لها حالطتصا فولوا هتساشعم

 دی دشت و عضو نیتهف رولک مزال هلاییس حاکن لاوز هاش هفت اط

 كن زد شک نعد هر حاز دهنسانعم قلوا نظام هن هتسنر ضب زت لمان

 هسازولوا هندآاب و هرینصرکآ رذض حن جوا هدفون الط ده

 كن هراج رولوانوک نواو هام ترد هدحوژ توم "تولوا هام حبوا

 هدوساو هرعص هبراج یالذک تواوان صید ینا هدف الط ندع

 ی کا هدکدلباتافو یبوز تلرانوب رواوار-مش ف هلو رهشزب

۱ 

 هدنب ات یعماكنفورعم نشى نانا وا لایعتتسا نوا لث گاشاا و

 6 بیم .شراو و هج هلا نیت نتهف هد رع تولوا طلغناد هار هبااروهریهذم

 ربع ص و لوا اا یرع کل راربد هنودرک هلب اد ریا ف

 هلی هبنان فا اودملرت نادنروب صت هبرع نبع یلواءاران دنا اعدا تحاص

 یمنی نوک هنسفرع 9 رولوا ررکذم :ییاصا یعفزت هبرا

 | كهف رشا ةا ىذ هدینرع ر دو 2 یالطا مول ا لع هاا نالوا

 الپ وا نواب هشم هکم نالوا حاح بقذوم هدننشن وک ی زط ا

 | لمازبز رد طاع ن د هق رع ہلا نیک عسا کاک مان تافرع

 درا نامزمسا قر هلوا ضوضحموب هنافرفو هفرع دحخارب ۱
 نعد هفرعب فووولامون الك ةف: رخ لب ووک ذم هدا هنسیلااماا

 4 | رخو فرصه كز هفرع ظل رول وا ° دنر دقن نوک وقوا هدهفرع

۱ 

  esیتیم |
 شود تيل 8 "ندراشاب ایل تع لع هدننلوا فرصت |

 ی

 أ ینج هیلوا هد اداضر هطلغ هلغاوا ارعش مصفا جرا ہیلع ظفاح)[

 | دانشور یکج هت با قرط للخ هیانتعمو نزولی اه طافشاو |
 یراصالخ ندندع صبرت هل رالوا ره وش ی زی ام زکا" دارطتتسا

 لوح دلال.د 3و هداج عضو رك مرا هام خوا و صحت حوایکهرح

 ۱ توکز * هبرع * ندلکد ناتس جاتح ید دلوا مرال تدع «دهالط

 ۱ ۱ هددیکرت ناتا رذرلشملا اے هب اهن بولوا یس هنارآ زوکوا

 تدع تلطم

 * هبرع #

 م یتوک هفرع #



۱ 0 

۲ , 

 دا وقبل طم

r 

 و هرزوگ #

 فاس تاب طاع

 یرلکدند دنذللادتف ها قد رحم ید یذدذللا تکو زا ةملاتحا

 | هجا وخ لقن هلبا فاق نوکسو نون مط هدیسراف هبحوب ردروهشم
 هنفروروا للفاس عار ذرب هیش هنلترکو ب * مالسلادتع# لرد[*

 | دهم یس ه ناز و لەو بھ ىز ەرەدز د :نوتر لفرو هجا هرادتم

 ]| كنانناشخرد ی سا r تس

 : هلا ار مو واوواب نو کسواب عف دب رع یمسا كنکو كه باشم ةناسنا

 [ كموفرم لصا هدایرع کی دوهلتم یسلوا طاغ نر معلا خوری
 | ردی ام وذم هلن دیاهعلاض» تاغا لینک بدلوا سوری نکلاب یم |

 :قاکر لکو ولاد صو فا ےمو ار نلوکتیوتویم خش رب اب ۶: هاير
TENهصتلوا ذدینر هد دع: یک اردا های کک  | 

 ۱ ۱ روق نانلوا تیاور هدتجازخآ نکا جک ینیدلوا لکشلاماآ
 1 اهوا نعوم ند زان دباب ازجا غالب دواتر تاک ا

 یزدی شعا لزب توا بولتراص هننربایرب قتاورک >:هدشکرکاو

 "همش رو هدامراتلت نیک ارز رولوا ءمفتم قالخ هلرالوادهاشم
 1 ری نزاو قرا لوک یخ ابج كدب داو لا «تلککیا»بواوا
 ۱ .تانکو هن اهم ئ وضع كن انا ی وضعره فان ورم هاو +

 مطب تا ؟یوضعربو زاوا او د هلابتر يوشدره كنبن شیدا ۱
 ۱ یا اصوصح قیلعت هز درنکح ابو دن هبوزا و قارغا نماز

۳ 

 سون چرم

 :ةفصاصو قرجاو قرفو .هتعرحو ترغزناک الاو وللا دعا

 ۱ عرض عفدو هما ناشی اف منج و موع»عاوناو نیغ تناصاو

 | !هدرهش لوا هکن ۲طز شب لی رولوا بب ضالة طا نیکتیتو

 ٠ ::تمالط تس افهم تروا قاق اى زاق* زو« لوا قیمت

 نذزوڪ ٹن ات الب هلبا نبع ف هدنعرداعداش اب رعتسا مار ثنئآت ۱

 ادرار هلا .A.4 ا دمو مک هادی ر او فّواوا طاع

 || یداهكبلرغ لمازیصف + اب هدنراو شما نا ود يا زار طظفاج |

E E۳ ا  

axeنا  
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 تو سام اوا تولوا یواویفصارد شلو ا یالتخا اا ١

 ضوج لوا ندع ون ترد كبل دارطتسا اردراکشا یاربا باجو ۱
 نیم ئش ی هشناب ریو اوا عیب هسدارو وا كيلع یه تایپ را

 رولوا كيلي ضوعالبیعفنم كلذك بار رولزا ءزاجا هسارولوا |

 یخ ت ولوا علاش تیاعغب یاهعتسا هنس اعم هنس رس ە داف 3

 نار ەم یدهدوهب هب هنسن ثبر مس هد اف ع كموحرمیدهاش |[
 هکر د هنس اهم قان وا ینەد بعل تبع هلبا نفت هد ع ردر ومسم

 نع یرلپ اب یدزرکلآ ندلاردیاما رولوا ندیزاب باب دمیسپسراف

 موحرم یدادحو هلبا ییرشب سیل نکلضرغ هسیف یذلالعفلاوه |
 عا ندنرل فب رعت هلا بعاوهف ذل. هیف یذلا اماو هیق ةدلالتعل لک

 هدنرع جدت یار طح مایقلا عوب يلایلاعت هل مهرتک مالعا یا ىغا 0

 ۳ بغ هریک موخو یودزب مالسالارعت قحر دراش مر وپ غلام 1۱

 رمالا خاسقنا نق جهلا ةفصیف یهنلاو هدب :رالوصا بودیا نراقه ۳
 هداف :دّیبعور دراشهرویثعلاو تذکلاو رفکلاک اعضو هنیعل هتاف ۷

 هدیفم *هدئافار ظن هتعشه نلکحو رولوا قیعج تبع هسیا زالو ازوض#

 كنهدومبب هدیشراف بواطم یانعهرواوا یی ثیعهسداز ام واروصت 1

 یرادقم عازدری * نلطالسلادسبع * رد نعال ام هدي ب رع لولدم ۱

 فالغهعبا یز هنادو هدنول یرع یک و هیش هناختزاب فرو لفاس | _

 عفا كفوزرخم بح: لت اق. هليا طرعم لانا ل ام هلیشد هدنورد 1

 قالطا ید والا بح بولوا طلغ ند نیطالسلانح هدد برع ا

 ېر هریعتسم لر هادراهظا یبشنایرپ و ةبراخار ر ردیبیملوا

 كيل با ضوقغ عقم ىلا رولوا هبه هنیارولواكبلتضوءالب |

ak 3كبجراع لم ماتسلاف شبا رونلوا نا زا دیواج افخم  

 || دیبیع ردلمنس*یچد هشبع هللا فلا یفدحاضعبو هلن اب تولوا

 ٠ ىشىلاخندەدئاف *ننع ×رد طاع 5دا هلا هز هر سکو ناعدم :

 لصا قیقص

 تیراع

 كيلع

 نیطالسلادبع#

 |الوا منزلا ڀڃ ی لما یا لید هنادوهام هدیبسراف زونلوا 1
  ghدوس باس ا سنی ج 1

 س

ERAS 



۳ 5 

 لار دنس الورم

 |باج مالک

 . * تیراع #

 نت

 كرز طوقتفو رکعد اش کربغت هداش هاد رم هزار هک زرار هرو ظن 13

5alفا نوکنوادرق زر دره وخ یخد اکو روش ةددل وا یش  

 طوقتقرح رب کز ری همالکنانلو فکر ن دز هلک ل وش اطورهلبا ۱

i ۱هکر دهمالک نوش فیش ملل اي نر كم ودي اغ و هلوا هدأ  | 

 تكنهکرحوهطو» فاو هلوا هذاش یس هکر ورھو ی :بدلکربا ۱

 نکلا یک ت جزو ثجخر نارب هد هف وس هری انما هلک لبا یرلغنا

 a TFET هر هم اک * شا

۱ 
 هە طم فورخ کلا 0 يوو وت

 .همطظن ناناوا تسرتندف رج نانلوا سرت لاوە والع رج[ ایه دج | 4

 تستی را

i 

(۳۹ 7 

 2: تان

 ندناساز تس رانو عارض مر عمل ردراو یعوفو نیکد هنواردلکد

 میر یلاتم اب 7 ۷3 یو مر دلا ناب 2

 تاتو بن ندراف رح ناو. نکا ربیرب ییا

 اهر یا هل وا ۰ نمادحاو عارم ص ندد نک ع كرر لضومو يدا

 | نانلوا نیک: ندبوورح نايل وا یرل 4ط یر طا یافذخو ی

 | هسنارولوالد و شکیلا و هلو خدم هلا یریغت ناوکسو هکر چ

 | سن بولوایکوجه مالک وا لار دتا ا زز د لازم هتعتصوب |

 ۱ عیاهنو دجو رکش ماچ مال کوب هتحعص نالوا هدیسر وخ ده

 ۱ اس نرو همالکخ نالوا واح طعما ومو
 . يک للا نیعلا ى ارج قل

 رها یاعتسا افت د نسانعم تعفنم نانلوا یلیلء«لدنالب # ثیراع

 ۱ یر ورم طمع نرد ی ۷ 3 و ۳۳۹ تو

 1 اتاق رخ باس یداهلا ۷ ست نیت

 ی E ی
 ۱ نوربف

۷ ati, 

 ۳ ظهر رت عل قبا الاب وا تایل 5 ea یدابآ دا | ۱
 ۹ 1 بیم 3 س

et 



 | ان اکشیدشود هلاب هل | لکوا تنوار هني یډز و ,هلازوح غا ناف

 یازقاو روص زازید هی نانلوا جارنتسا مسا هلا هدیدع روص ا ۱
 صوصح طاق دغاوف نکا ام هلسغلوا هدانز تماسعب ۱

 لف بل, باو نلف بلو ماا ساب ام ردنفل و بیت لاسر :

 او يلق تلقو ۱

 لام ئ لو كنووا ردنمال دا تف یاو ص۳ ۱

  حالطصضا دید ءرووا یلولدم ذکم ال فرخت لو الوو دواوا ۱

 سهاظاطظ فرح هلغلوازوب نومط لام كروتوا هرزوآ بالج لها ۱

 ناو بلس ني +راک یاساّنشنج لاقرب 1و

 ماظن هدودن] وا وا هنر وا تر دراکشا دو خم بلق

 | دارمیساعسم ب وذل وا نکد ین صوا كنوتسنرب رهارول وا ادب یھ ی 1
 | لەناو لس یا ول منه ج هم دب ار ناسا هکر ریدهتیش نالوا

 - سو

Ea.رس نا  

 اهل اس هل كن یدلشاب نوکوب هدسلح یلابم هلوا عفاو تفیدراب و

 | تعاریف رد هلا طسو كلام ئ يلف یلو بلقو رواوا :

 ا 4
5 ۳۳ 

 ا

 ش | نورد ات دارت

 نوسلوب تو نهتسا دیفحیا

 لدار مسفو هد ۳۹ یف جواب ودیا شخ ترد تی ظ 1

 لتعرص وا رزه نان وا بال سم فا تم لا ۲
 2 یس

 شفوکق 1تا هداف!یأللو | ۱

 رده الکی کیدیرک هنش اب |
 E NS بوج)

 یللایرب رو کسا یشا رب[
 اس دوح ولا مسج رب

 | قتساشمراو هتمارهب دی 11
 | مس هفت زدنا دنورو ینآ ۱ ۱

 نانو هفس وار[
 .¦ رانا: ىدا لیتو لصالاو | ۱

 فن لک ۳۹۹ متد

 | زاوا قوذ متي هدنبیرقتب.:[زابلوا قرف اصبت هل شا |
 | لاغ الام هلبارکسع نرل کک ۰ | لانش ةعاق یلکشوآ مسرو ته ۱
 ۱ 0 هدتعمر ړا د بخ رج اخزاو > ۵ كساب نیل یکتسع هلب اوون :

 زان للل ياب زنا
rE Eو  

ew 

۳ 
 لی مه



 _هتلود ل

۰ ۲ 

 و

 هاوو

 ناما یدتفا

 دارا

 منل ممظعا یدهم هلل دا 0

 تعفرنم هرصنا یوا داتا ۱

 ا دیس هيا ید, سمس صا 1

 هتعلطا ؛نورتمرضنایذناوهوا[

 ۱ هدیشم اناکراد تندر لطفا ۱

 , دببعوتب فورعمو ليج م 1 ۱
 هبهاوم تسما هرهاوآ تحفا

Af 

۷ 
۱ 1 

۱ 
| 
۱ 

 ۱ ۳ هوغد دف قانا رولا قاف

 فا
4 9 

1 ۱ 

۲۶ (0 

 ان 1

 اک یدل شست تا

 لیک نبیلا جاضوجلبارعا

 هرخآبقم تلج هد ؛نامزلاءاض

 دیدم نئجارلا طبس مات الات 1

 الع راح ر هلاب الع لضف دیفح

 اهم هف اطلا نم سالا ىلع تدم
 فرشوذردقلایاسو مات ی

 مک ذخ یوم انا لاولا ے دا

 دن اف عام كلام

 ۱ او صبای ۱

 مینا o ودون مر ۱

 ۱ ا ردقلا ىلع داعب | ادیو الث اط اعاب مراکسلایو |

 !مرکلا و: لضفلا یلوع دابعلا لا
 بی و زنا دنا ود ماود

 میس ار ید 7۳
 .ملظلا ی ردیلاقخاف اد ترون

 ۱ ایج ء اطعاارح همراکم تفاو]

 مزکآو نایسجالارفاو لباک 23

 Fx خیار تناب ۰ هدعوا

 نو الو ن س اال

 ا ارعا غ دولا ءابسین اس يلوم

 مدقاف داحسالاو مراک!ا بر

۱ 

 ۳۳ .ماهقالاولوا اهیف رم
 ا فشاک افح هداعبلاوه

 مادی مد ذحواو 1

 م اول ا8ا واو الاف

er دايتسلاراد: 

 مظشمور ونت دشزو ید ۳۹ دعا هلام ف تلات

 ملا ق توفابلاو ردلانمیلعا  |اب
 O سا ازرطعا

 لالا م کک و مد ِ

 نر نان لا مع دل

 عمدلاو ءاو الا لعتراد تعاضا

 ی لکل درو ردصت هال

 جو ملا هلأ یه

NEE NAN {01 Rf Ea 

 .دیفاقب یا وا یس هدابز عالم ةا تعم هدن ۶ زر كارم رشه دا رانش

 فردراب و
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 تاد عطعمو دنلوا تسب لدن اتصفولرغ ماطهو دلم ارام ۱

 نالت هدنسارو كس نادلوارکحت رعاش صاح تد جاتو دن رخ

 فاتح كرا او قباطم یر هفاق كنغر یواته رد د

 هءطوو هتل کیایعابر زرد ةمطن نالوا بکر ن دخ دنخقرالوا |

 ۱ رب هدیرد عارمصمرب عب ره روئلوا قالطا لد هت روعط ندتنب یا

 هوارا رکیدحاوعارصمتوتلوار د عاربضم جوا ی رزید هرارکت :

 و و رولوا مزلعم با سابق اکو ید دمو ست

 طلا کنتلنا دانا راسو ۰

 الواد امر درا ندد روھ هدصق زدر وشت قالطا شدو ۱

 ندسبیدباب و تس شیانو تن جواد عیحرو هاب 1 ۱

 رم و عير هادا هد هزر ثروصییم

 تاب رب * هرکص

 و وشعم هللا یب رطلرفت هدلئاوار اهشآ بشن و هثیه خادما من

 قو وشر رکمو رووا قالطا هغماوار کد هد رش للاخ تقعافو

 هرطف نارا لام هنلوارارکب طظفلرب نیوشا نیسح es هرعشا

 راب لیس منج نیزا رخ «ربخ رورره راورا مراب یمه هبطق

 بونیروکتلوهس تیاغب ارباب هکر ولوا هدنروصلوامتعلهسو

 ردنا ټلالډ هثس کج كلوا ےظن لأم رییخت الب یتطافل بارد [هدنسهیفاقو

 ےہ کھ اچ ہک

 کرو عج یرا ورح لوا كنعارصم رهاو

 ]| ناب ود هردان نامز ناب دید نیمار هم ورم د تعنص

 ت 43

 مس
 عطعمو ماطهو ۱

 الماق اب ,نوعطان و یدیابو شب لرقو هرظن نالوا هلا یرا رکت

 روس یاصوا كرد دم و ظن ی واح وو .لمو لک فاصواو

 دیو e رع نالوا کد هجبق فاصوا وه 9 هرش :ناشلوار ۵

 دیس کادو نرو یرعش كف هربظد بی لو دیو آرد ۲

 نر ون ا ېک روکدم هش هصعو هبطا هدننمزو 1

 !كنتسسره هک تو نت یر بوئاو ار هرعش

 هوا قطان هدودنلوا ب

 لام E نر

 تیب او
 ی وان

 هعطوو یار.

 هر

 سد سمو س 1

Eسمو  

 سبدسو

CEE 

 ن دب
 ا
 هیت رمو وو

 بیو |
 ررکم



 ندعو هتک ندناطخ خب تاعلا,/ردملوادارم یر اجت ی انجم هليا قیاس: ۱

 یوزر

 دز

 | | كور كباج هعارب نکمآ مزال تعج اره همارم لصا هلبا یم هظحبالم |:

 کیا فتا قفاوج یز بنات تیب لر یصخ هلا چم اخف
2 7 

۴ 

 5 ےن تسمم م ا و ا س ج ساس “دیجی ےک یھی یوم یھی ہم توس هی

 نف

` 
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 یسکعاردنار ی ین آ هسدا شلو ا عقاو ید مصقترب هدقس ایفب با ۱ ی

 اصيل ةضالخ نر دلکحد لمصت جاش یفح هلوا سکعرب ر ما

 یدلوا لالم بجوم لیصفتو بانطاوب ه دقدلواریذب ماتخ هدلجگوب

 1 )9 یرانفر هتفا درا هرعش تاحالطصاو ملانصر اس

 تيارا نکآ "مولغم یر اترو تح لقتسمولصفم كنار اعتسا |
 ۱ تماس ةسقالع فویلوا دارم قیقح یانعم ندظفلرب یسیلاجا

 | تماس هیفاف ردقورعم یغیدلوا لامتا ةملکت و ةباطخم

 ۲ اهر فک دن رانا رود هفرخ نالک هدندزا نمد هدنسافق

 ۱ یونیت لوا اب نص برع رولوا فرحر هبفاق کیف برطف

 ۱ :كنکاسلواو هنک اسنالک مدقم نادقرخ رخ آهدتس لیلطادنعو راز

 ۱ ول زدجوآقادیفاف م کیا رعشامارونلوا اراعا كد هب هکر حب هک دنلبفام

 Fe رکش NYA فرحا هکر د هدر لوا راردیا مولا

 : فلهکر دهفدرم .یتسیناب زد هبحوت هکر ح لقاعو ار ئور فرح

 : [ فدرهکردهدیمه ىلا یکنیدو ر یو ناجر ولو هارو و

ا اپ ئور فرح یکدرم ر دنک اس یرجرب نالک نیر
 ردو ار حزب

ENTITY eف  

REKAR 

 "یور ده ن ید مدقم یدرد هللا تیعبت * نکل

 | مدقم رد اخ ۍور فرح هدنوب ی کما هتخ ادنا رولو داما اهلا

 ا زددیفو فدرو لیخدو 00 ینیماسا كن هعیرا فورح نالوا

 | ددهرث انو دب زفو جورخو, لو یسماسا كنادرخّوم فورح

 بونلیق ان هنرزوایور هکر دقرج لو !فیدز
 | | دیاصفورولوارارکت

  عارمصم رونلوا قالطاود هبیغالو هيئات هلبا توو ردپ لوا

 نالوا ویچ هی نکآیضورعم یفیداوا تپ بیم

XD, O e 
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 دوار علم یفزم بز نایک دولوا بش اوا
 لر رد نادا ضل هتعدصو دنا ترسام انما ی دعباف .«

 دو دید ناب اتم حلوا ترفن ز هدزع اجسام دیکع كررت دم 2 9

 نجا ی  یابلوایمالم ندیشییبدنلزآ ابی شن تلمالآ ناسا ۹

 يلوا: رد هلم بط ترد ازلعش | دارطتتسا. ز دیمهدم نوهمنع

 هردو هوا ینا یکهفرطو رهرو نسبا یزما ردنویلها

 :E ۳ E E 4 2 2 نیمی تنو

 رصد هدفون 2 لوا علق قرار لب عد

 :قدزرف ر دن وه ستم یاب ودناوخأم ندنو نوم الوا

N 6 |بار ر ولوا زا هلا ییالک كرالنو  

 یرللوف فا املا داش با رام الکترو یکی |
 باضتقا ههحنم هيف نام ىلا انعحر ٠رذ هتل یراتناو 1

 هانشلاو دج ا دعب نیش نم نكي امم ییظفا دام ولو هی لا ارت | : مالک نم الم هکر دیاططا لصف تعتص هیات مضل نج نمو

 | طابتراو قیلعت هنابقامو ر در مشمیتیداوار كپماذکو کناف | ًز |
 | باضتقا بی وونلوا هدارایرنآ و ۱ /

 .هرالصعم بار لندادارع قیفص : علوا فالتخا هدر و ۳ قوا 4

 ۱ زدت! لوه تم دم سالن ن ا 1
 AS رگ ناس ردره ظ داوا للیاعتیاش بناک دفعو

 نوا لصف لاما بان ان اد دا لاعت سا 1 أ

 2 ردراکرد طایترا ع و ید هدنو ازز یاب دوس

 ین كر رحم هد هیعاش زدقوب لات هرخآ توخ هتي هکه با تاب 8

 ۱۳ دوام اه نت تم

 | نوسیلهام نواراستودر شی برا

 || ی زحمت: دراتدبا تن .«رکص نداوازیص بدم هک نو

 : ۱ ! دصلخترناماهشداروف واما لا یدما وادا رب مالک تش ىى

 نسحا ص)

 ا سا

 ۱ ارش

 بنر

 1 ماپ فاو اعشا یفندلرا مالک ی اهتنا# ژنو فن یروضز ده" نام
  AE entreeدی ع ( LVS OFسو( لات دا اسم تست یاد اکسس ۰۰ 268
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 ا اا



 ور

۳ 

۱ 

 1 تو ندجاتتفا نسل یوزر كف هدست ی

 :هنیرروا یزعلش كلوا رعاش نیمص)نسحا ب آ3ا ناتن نداهفرس

 .هدابرنددب ابو تان یشن نوا ناص درک ا رولو ا هلبا یس هداب را هک |

 :ندعاربصغاب ون عاربطمرکاو لر هه اعتسا هه روصوب ءةسیا رولو
 یف قو كن الو للصم هن افرمس !ناریدوفرو عادیا ةسدارواوآ نود

 / |ندتلرکو فرش تیدح رکو وک نار ة رک قروص :ںد قع

 دلو هی كل من لا زتمالکت وسلوا یر زرک نیا

REE ی تا a ig 

 1 ران وز سرو ور فب
 نامرفرتاما هنلوا :تراشا ید هتشدلوا ثندخو تادرف بونلوا

 1 هس اروا هلا هج Pre ایمن كنادنعام هنبدا ٩ارالوا ندلشدحاب ا

 | قروصزدلح جد:ئر لنالوالص هلاقرسب رولّوا دقع نیلا /

 | یبسدزنالازالوا لوبقم تروصو نک: رولو البا لع ازنیمظن
 / ,لصنمهناقرتس ةي وارا طاق ندنکبس كم ظن دولوار انجو الحل او العا

 زی هور رک کالب هدمالکی اون یروص ردا ٍچډ یز كال وا

 یری «هاینو من كتعنصوب رولوا هلبا تراشا هر ابو هرعشباپ
 ایت رک دلازام دره زار یادم ۴ هیاخب :ددرومشمیییدلوا

 | نیعل| گو نذعو كسلا نسج مالک نالوا يارا هکرایلوا
 ٤ !ىسەلچ فودبالابقاهمالک و !عماسهلبا ایا 8 زد عال والرز: هوا

 1 نال وادی قأییساه ادتنانییحا, ردنا عاق اوب اننسا

 وا لمه ندا شا فش ینادنلوا قوس ڭا نب زندساکز |

 | ند ضل : قست ان لوح هد هی اخر دا لالهتتالاهعارب هتعمل
 الشم یدیآ اوا ادناو بیبغن مالک لکتا هک ی ش لوش یروضا
 :ندرالنآ لاما كرلنوتاب و و تناکشاب و رافااب و ذاب هتل

 هنلوا تباعر هتعالع هدیرایب هک هلا طرشلوا ردحو رم هدوصقم

7 

1 
iS HD E 

E ry 

 تنم )دیو

EN eاون سرت 2و  

| oreor 

 ل نوعا



 یان هنا لوس لاغ ابو یلاسعت هللا لاق هکن | طرشت رول الا
 نکد تار مث دبا راعشا یغیدلا یون مالک و یراب مالک راجو | 1 ۱ ۴ 1
 | ا شر وص ,ردنیعصد ید یو كن الوا لصتم اق اقر هیهلوا ۱

 كنان هه دوعلاب اعم هلج:کاظافلاو كنانعم نالوا رهاظ زاولوا |

 اريل ید یکیسو مطب تولوا دحا ظاقلا هلچر کا زاغلوا ِ

 .هروصو بولوا هضح تقرمس نالوا موم ذم اغلب دنع هبا زاها وا
 ۳۳ » بو دنا ذخا ییسبلک كطفل رکا اربد ادت لانقباو رحمت |

Ef 

 هر سش تاق نیش یسهعاخ ڭى دی 8 هک هلوا مولعم یتدوهملوا

 نانس ییاهت او صلح وءادتبالاق لوعو یرانلوا لصتم اکا 1

 ره اطربش ی :رکی د و رها ظ یر :زدعون یکیا ذخاو تورس رد

 ضرطت هظافلا بوئلوافخلا نیعم کلان و هلبا ظافلا یب ا

 ]اینو هزلدر وضوب هسداو دبا دخا یظفل صعباب همیار كیا 7.

 ! نبنیح ندو نا لوق عف ښتو لنو جوا هدرالنوب رار د

 ۱ نی رولوا غلباهلبا خم هدایزان و حاضفا او اراصتنخا اب كبس ۱

 .عهاو هبا کرت لادن اوفر ی ان ازکآ ردحو د« تر وصول ۱ ۱

 زولوا لش فالو یناث رکا» ودراکشا تج لوا موم ذم هسارولوا 3

 لدم وهم مدت لییضقلا هد هما لک د موم ده ر دو هرزه یا 1

 ما 1۱«دنر وضو هابیا ,رزونلوا ذا نما وک )اب کا ند ءقرمس جون[
 1 جزا هنیعب یک علبجهو هر اارکذ ارام ان | ید زالئوب نارید سو ۱

 | ا ردعو جد (تالوا ره اظراع نا هورتسو دخا رولوا لا هو

 هر ۱1 هل ا هپ ابنسمرهت ویر یر اتهم كندا لث اق تسهلبا لو الشاف تین وا
 ما ن دلایا نانی اخه خا هنلو (نلقن هرخ | لححاتع» ىىن
 كانا تنها هلوا یصیم تال وا ینا یابنعم هکر دیلق یبار ها

 هوا دو اطا دیس یصجلن هنگ ینانعف لوا بونلوادخایم ۳
8 

 | فرمت عون هدوناتنکی رنک له اظریغ نالو ارل هکر فلک

Nننز وص زدسارتوا وا كن الوا نل ص تش اقر  

 نییعم شرا , نده رس تب دج ات وندع رک ناءروهمال هدرباب و

 سو بو مس جت

 تام

 مانا
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  pirیزد هدر" 9 كط لا نال وا |

 مدع هژن ناچ رار اوت حک هم دا زا وا قفاوم یطاقلا

 نداد PT SE نالوا ةە ریطشت هرر وا لوق ناجا

٣ 

 |ییا یتروص رد هنراو+ ید یر كظَ نيد نول وا هلیا قر ر

 | ده رز ثروض ر دمقاو هجو نم ضوص خو موع دنن هنراوم هللا |
 | یرغل هتل رق ینکادوجخا مدلج لظافلا نالوا دنر كنهرهیخاد | ٠

 ۰ ازاوم تعدص ار دهلمامهتعنصوپ هسیارولواهن اشم هادنزو هنظافلا |[

 ,اصونضخزروناو داربا ید هدمظا بوب وا صوصح هرن امو :

 ید یرب ِكنظفل یسخت ردعوقولا رثک دسرف یاغلب زلعشا هلام
 | نخيل! سکعرکاک هنلوادارا با تبحرب مالکی تر وص رد باق |[

  Eفااح ھه رب یرب یوا تدشن یب ر! كنب يقر ۳

 ندنفالخایو اققا هد فاق ئز هلصاو تعارمضم یکاانو كنءرقف

 عع“ هک ندلکد هدیشول رولوا هلنایدار ۸ یواسم هو رم

 ٠ یاد تعنصوب هلوا ادینا خنغ كلوا مالكه سلوا اذن ندا 99 ۱

 ۳۹ تیغ نه ردلکد ناب حی داوا یراخ و

 ,قروص)د ید نیتیفا لاو ذو حشوت هتعنصوب ر د عب شن یخ
huh ففو هدنسعف ندزاهفاق هکهلاوش رونلوااضتب ی  

 ارام مورت یاد یر كنبطقل نیس هل وام ی دسلوا |

 هد هفاق راتب تز وضرارد ىد تانعاودیدشنو نیعب هتعنصوت ۰

 هدنعفوم ئور فرح هدنر هلضاف هلز هزتفا و لوا ندیوز فرح

 ابن لو اعم بونلوا وا عج ول ظاع)ازاوب هل فلکت ۱

 ژولوا هل كمر ونکی شرب نایلوا مزال ه دعصسمدقم ندفرح نالوا |

 عجمسندهلاق تج اج ئش لوا هايف عسر هلضافاب و زا هفاق نسب

 ید ایض ناتنلوا رعت یظنا مالک نیسحت ءایدالا دنع هلوالصاح ق
 ر وک دمو ر ندهیطمل تانسح نکل یدلوا زیاد ماسخب ه دلش وب

 هب ناعم ظافلا نانلوا دارا نسحلصا ه دتس هاج كعبانص نالوا

 نوحما سرت رب رنو" ا بیموا علت .هطاعلا ناعم بولوا مبات

 نقادن ery توت
e E 
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 | قدر فر یربکزب ی نا زی لو ی یر نیک نی 2
 جبودزر« سانچ ۱ سانحو راربد ددررفو ار کمو حاود رم سانج :هتعنصوب تر
 هدرمو رتوکماوا بروز تال ص قم بنک:یزانفدلوا قیام هال نم دژ ماقا |

 1 یش یکیا هکه یل وا رتن "ون رام والعم :لرلن رویب هعل اطمن یی راهنما |
 cA SELL هدیآ عج یراق افتشنا ظل ی کیا یلوا نش نانی

 يا رردا قاقنا هدانعف لضا هل رکو هدلوصا فورخ كرکهلک ||

 لوا هباشم هد افتشا هک هلبا ق افتار« نعت هدب عجب تهباشمیظفایکیا |

 رفت ؛تعنض وب" ردردصل اس زعل ا در ید یرب كنبظفل نصر

E |هلی هو تر ذ زم :عوفرم تنته ڈر اردن  

 ]| ی زب هلرزکم دففل ىکا قفتما هنر یتعمو ابظفل یلوا دولوا [
 ۱ see یا لا دار هدهرقفرخآ وو و ور 3

 ۱ PE باوا موس نی ی فا ۱
 کال فک تافل نکیآ کو دنیا عج كفراقت شا دبش بار ینا مایا 2

 كهوورم تعنصو نوا دارا ةد هرقفرخآ یربو هدف لا یو

 | یکیا دوخاب هلررکم.ظفل کیا هکر اد هبا هیوولوش یسلوا هدمت |

 تاپ لنت نکا طاتا هبشاب وق وقاقتشااب و كسن اهم طفل

 e هیئوشحابو هدنر دصاب :تالوا عارصن ید یز هدنرخا كن يرب

 | نوا هدنرونصوب هلوا عقاو هدنردص كنينث عارصعایو هدنرخآابو |
 انیس ردع ھ٣ ید یرب كنیظفل» نیس دیاری 1
 قاتفتا : دن او ك هلا, ىکا ہدمال کیک رخ هزروا 1 1

 | رول وان قافناو 2م اتوزوات و فرح ر طلا غطق ندفالتخایوا 1

 .  ||دولواغونچواەمۈقرەاتنەنىم ری هفت هدست جسد ن لنص اطا |
 فرطم عج [| ناد نط عیضس هدرا زول وا فات روزا یا نوا
 اه را كنذثن رد ىکا ید هدلاح ینبدلوا فلت هدنزواراهللصاف یا 1

 لباقم هدارخا "ونی رق ینکا دوخاب یس هلج كطانفلا قالوا دنرب
 میصر )یادت میصزت هتسدارولوا هباشم هدهبغعتو نو هطاقلا یب داوا,

۰ 
۵ 4 
A2 

 عج



 1 و ییا زر ولوآ ضلع خور تنه کا لر یکیآ نالوا ا

 نالوا سن اجرڪ رولوا هلیا نوکسو هکر ح اضعبو دولوا |

 نایب ها ولو س ا دادعا زاظف

a o ۳ ۰نما هتعیص ول ا  e1  

 ندربو فر طمسانجهسداروآ وار فرج نالوادباز هدرمخا عونو|

 سناجت تولوا دسعا هی اشن هدنرلند هساوازنک نددحاو فرح اریر

 دو رار د عراضم سانچهبسیارولوا ۱

 ۱ اغ صتا رزولوا كعد هلا نیما

 هتعصوب هسلواعفاو هدر خا ید یرو هد , لوا هزروا قلواا

)۲۱۸۸۱( 

 یخ د هلا هکر ج اضعب فالتخا هدیه هک هیلوا نخ راراد فر 2

 رولوا هدنرخآ اب و هدنطسواو هد هک لوااب فورح فالیتحا

 | عاونانیطخل شناصمنکل رلزبد لیذمسانج هسیارولوا کا
 ردمرال كما فالتخ !هدایزندفرجرب هسبارولوا فلت هدفورح

 | یجرحم برف هب رب یرب كفورح نالوا فلت کا زابلاق قاب
 ی اریر ردعون جوا, یخ

 ۱۶ درو توبلوا بک رولما دیتا چون یو
 RE هتعنص نایاوا حبر برو هدنرلس فورح عفاو هد هن الب

 هسدا رولوا فلت هدقوزج بدترت نظل سامر کا نازد قحال

 | :دظفارب فورح یضعب نکل بواوا د قم هد یهو م دد دوو هدعوننعد

 رار د بلا سنج هتعنصوت هلوا شهاوارمخأت هدزعخآ دنفلو مس
 لک باف هسیا شا وا نسکعاپ ارت یرابینرتیکیرهلکیف تحو غفرکا

 هتفاع ووو هدننروص ادنامور نمآو تبار وچ سیا عمل یجدو راربد

 ۹ تیم دمو واو نوک یسو نوع خن د ام چرم

 اندر رمگیدتا فوخو مس یزجدکیهملا هداع د مفوم یبومشم

 بلف سن اجت یر كنیظفا

e rna, 

EDR AFR, 

 | راسا دوو هی ینا وک رکآ ریدر بولقم

 نیسن دام
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 ام نوا لوا ىس "هک لبا هجو لوان هک نیس هادا تان هر یرمغ

 ادا طا ید یر كن ومْم نیس هوا لع هغر ا لڅ هدارم ۱

 دربی لم لبا یطرشقملوا فلک: هدنکبع ی رلددالوو

 سس تست سس
 [ ندبش نانیا وا تانا کحر نوعا ود نک تفصر عفاو هذربغ مالک

 :SS رولوا هلا یلکو دارا تظفا ین | هباشینف ه ر یر هد خر

 | كنش لۆ: ةر ۆك ذه تش هدکمالک ی دد کیا نک ماو! هیات

 ۳ دنا را تا نوا زر لا انکار
 لج هززوا یدار والت كل اقرار معاو هدربغ مالک سنت

 'فالخ هلغع وار د لعتم كلروک ذم زعم) هک: لا هجو. لوا و دک ا

 ین ب رلرسا تنشسدادنحاو ااو ئن كنب رغ اب كشنخودم نتروص

 بیط> ضب لت بخ اصیتسبونعم هوجو كم الکن سخت زولوا ها
 انا ت نک ناف تولوا ودب ماتخ هدلح وب هرزوا نت قسهد

 روم زد سا > نوا یدملوا تر دانم هنعا وا ىق تاءالک؛

 !ظفل ینا ئاز وص كما سان رولوا ضقاناب و ماناب موقرع

 یافت اچ هدنزابنرتو تاثیهو دادعاو ع اولا فورا ة مح م
 | کا نالوا قفتم ة دنس هلجخ كزلبش نانلوا ركدركأ رول وا هلب سنا
 هدیسدکیآ نو ما هدّتسکنا هندارولوا نرعوتر ههل ع اونا ی
 ردنا هست لامه هدهنصوت هوار واوا فرخ هدیسرکبااب و لتعف

۱ 

 دن

 ي : قوتسماک و هساا زولوا فرج یرحو لعد یراب و فف

 i مسر نیظفل نالوا درفم یزکددو بکن رب جدر

 کنگ >او مسا هش یږابو لعفیزکیدو ما یر كظفا یکی ادوخاب

 : تیک یرب كل ظءا ین کیا کا ۲۱ ردراو ید میصهترهدناسانج رولو

۱ 

 دارطا

 بکر ساّمح هدرز غتر ونض زد بیکرت انج هنعیص ول هساازواواد رفم یر و ۱

 هاشم م نبط کا زرد هر اسم هنعولوت ند نكر شانخ هسیارواوا
1 

 قورفم ۱ رک او رد قورفه هنعوو هسدارزالوا قفتم دم هد مخ من در
 لنارخا ملکه لا هلکرت بویلوا بکرم ندهلکیکیا ظذ نالوا کرم
 ورد )0۳ : ساتچرکا رربدوفرم هدعونوب هسیا زولوا بکر ندنصءب

 ا



 جامدا

 لسنحو يجوب

 ندضلا

 لره

 ؟فنراعلا له امت

 مولعلا قوس

 بحوا اب لو

(A), ۱ 

 1 نوعا قس لوا هتي هلا بوالوا تاپنامد تفصرب نوعا یسرب

 تیقعل : تفصیکلوا هلباكيوو داریامد تعض هسا هلا انتسا تادا

 قوس نوا ینیعمرز ند ربع اب و حدم یتروص ردحام دا جد ییا
 زکااپ ع ابنتسا نکا ,رولوا لیا عا نیمطترخآ یانعم همالک نانلوا

 لع هلبا هجو یکبا نیابتمو فاتح هبشرب یرب یتروص راربد جد
 مالک نانلواداربا هدتعنصو نکل رولوا هلا ډارا یالکهرزوا قلوا

 حدم هکلب دب نکا تب افک قلوا لک هیانعم یکبار اغتم هني رب ېر درج

 ا ام رزوایلوق کاکس موحرمردمزال ق لوا نددادضا یک مذ و

 یب یک اکس لوف رولوا ندموقرم تعنص هلبارابتعارب ندرت نادرق
 تام اشم دارم ندر و کک زمر اتما موحرم دلا دعس ترطح

 ر درام مرو خاضباود ردیل اغحا هیفلتش نیهح و كيطإ نادرو

 هدیراس هنامر یاسا یتروص ردلره ید یر كد ونعم نیس

 یغیدلوا یتعم نالوا دارم دج هلباودنکب ولوا ع وقولارپ سک
 یاکس رد فرا هلا لهاج ید یر كنب ونعم نیست ردمولعم

 ائ یر یودم تر وص ریدع اتم ا نر ی نیست هالو

 ۱ كاب ونعم نیم هلوا مزرلتسه یدمجد هلدارخ* قم کیو

 !نیدضلا لقح هتعنصوب ر دهیجوت دیر كنیونعم نیس ,ردلکد

 ۱ یمههندورو ارارک هدر کک ناءرو ترمع> یعنصوب موحرم

 اسا و ی كمد تفص

 تر

 لاهل ایم هدمدا و رولوا هللا ها اسم هدح دماب و رولوا هلی مد واب

 یعاونا كلهاجت نکآ رولوا هاش شه دو هلدن ہد کو قشعایو رولوا

 ردسهروس  رتصا وند قلا اط: ضنا نءرک ا یهو لهاا ا تکن نم

 یوا ردعون یکبا تواوا تحولات لوو یجد یر كن وئعم نیس

RENOIRچ 0  

 مالک

 !فراع لها وب ردشلیا هيم هلا ةنكنل هربغ قاسم مولعلا قوس

 |جنوغا هذم هدلحون ن دلا دعس ترم هزانشا هنغ,دنوا رفو

۱ 
۳ 
1 
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 | یترب ردیا بب رفت هتخصهنب ززوا كندغلابع لوا كلوبقهولغ زولوا
 ,اضعبردقلوا نعکنهنسح عونر ندلبیفت یسسنات ردکلبا لاخدا

 رداتشور جت هوا یوفا هدنعوفو یافجا كیروصکیارو

 رولوا هلبایشلوا عبارت اهن رخ هغالخو لره كتیاتشرب قل
 هی رد مالكا تهذم د یربكنن وته نح ۱

 ۳ تن رظول ن کل ردنا ئ دارا تخ نوعا بولطم هرزؤا قق رط ۱

 من ونعم نیت ولواهلغاوام نل:نهصقواطم * هرکصندجلست یامدقما ۱

 هلی فیطلزابتعانوجما فص ورب قروصر دلیطتلا نسح یدیرب ||
 موش رونلوا یا هية راغ تل رب بسانم هواك

 الصالات غض قج هلو وااعداهسانمنالعن اراک ار ررر دعوت

 دارهنابار د تبا راغاۆ: روژلوادار هاب كةلعردەدوج ومو هات :

 هراز زدم ره یلدا وا تعدص نالوا ةا لصالاق ر رو دا

 کد یلواێت رولز اا وز ال وارهاظتلعر ءداعهدهسیا لک د للاخ ن دلع |
Êكن ونعم ناسف ردم هلل دت نح لاا لیلعت نانلفادن هرزوا كش  
 تابا كح زالاەشبر كەل ءتم الر مار یتزوصزدعد رفف ید یر

 كنون ناف دناوا تابا هج رخنآیادتنرکع لوا هش , هدمب او ۱

 وا لوا ع و حوا هکر ذ ملا هب شاه عدلا ا لد یر
 "حالم تەض نوعا یش لوا هن ندمد تّعص نالوا هم ندیشرب 1

 1 | سنسور ی دم ذک با هحو لوشن > ] هنلوااندتسا

 خالف تفص نوا نش هند دلا هنلوار دقدو صرة لوخد هدة فأ

 هغ نوعا نک لوس هلی اش شا تاذا زف ا تب« |

 لش ر زولوا خدم یانعم هدودنک یاب هنلوا تفت جاش

 من یاش ددنآ هک لوا ناومعم تالعفرب شف نزا نکا هتشلوا داوآ
 نیا اردک اشسا ید كلاردتتناهلبا نکا ظفلهدنابوب هلو دوجوم
 زدخونیی ایدول تولوا اسد هشو ملا دیک یندیزپ لس ۳۹ ۱

 a و راک دال لابدن دقنکل رهاظینهداوا ینکع قالوا هجرکآ
 | تستی :رب وا یدنل وار رارکت یادصم راکفالل سا[

 عد رفت

NETجدلا  

 مدلا هیشااع

 مذلا فر ۳



e 

NR oوب  

e 

  eهقلام ردقعلوا دا غاب ەرتە دنا و تالش دغم رکو |

 قانت نالوا نکع *دافوالقع یعدم هکر دلوا غیلبل»ن دنیسق بقا

 ٩ u را
 | تدوص و

 ۱ كنب ونعم نيس ر ولوایمولعم گكئیاارا ندهفونسم ةر فیز اس :ُ

 هک لوش هن واوا عا نا رخ از ماز لم روک ذم هدنفص لوا |[ #9
 ۱ قتلوا فوصو» دانا تفصلوا هزاک هلی س ناک ك تقص دار وکم ۹ ۱

 "یف وضو هلاروک دم تفض ندودن حس هک تلوا غلاب هب هیتر مربا

 اید رت هکر داكد هیون واوا جک یوا عارفا ردا رماربا

(TAA 

 نادرما یحاض تفصر ذغال لحال یئروص ر دایر قد یر

 اان لتخناد ون ات یسلنا ر رولوا هلی هی دیار نزا نا نما

e ۱ ۱یو هلا  Eاا رووا هلبا تحف ءا لغاد هعارتتم  

 ۱ كمي طسوت ش فرخو یعماخ رولوا ها ف لتسخا دونم عزم ۱
 [ كنادنا باش زواوا هیانکلا قیر طب یس دات ولزا هلنا یو |

 هدف ناناوا[قوسمالکن دنشغ یمن ولوا غلا یسهطااخحم هلند ق

 | یاب SEGA ۱ ید یز كنون نە | 3

1 

 | ناو ل بص فت هدنروض و یش انسفا و یتقغ) اف قلظ» ةدنمل و ۰ مان

 0 نک داع عهد یدک ڈر خا مسف هبلما یعدآ ین هشت نانلوا کم[ 77

 ن هیغل ابهمیق هنو ردرل لوا دع وقت 1

: 

 | هدودرماموع ابو هل وخ اقلطم هغل نم رد:راکشآ ییداوا زا

 ضي موخرم قششد تنظحخ ةراشا هدر یر وف "ها للا زا

8 
۱ 

 _ت و تتش تل فنصور" نرو تل هفلظطم ةف هکر دیا

 7 "لیعسم رک نوعا هلازاو عفد ی هط یدلفا دسر هاو ا

 ةراعو نک الفقع عدم" هکر ادل ؤا قازغا ندا وز نتو هیلنا شذا

 ۳۳ زالوا ل اخهراکنا ز دل زا لا یروض ت قاوا حاتم القو
 سس و

 دیو يا توخو دامد یالوا تم ةداعو التعهکسواغ |

 ۰ | رهاظینج هوا دود هل اف یعا !دعام ندرلنلوا ررحو هلو نعم

ik 

 رولوا



4 

(FAR) 

 هنلوا داره ۍ دعب یانعم اداععا هر هنذخ هنن رف بوتوا قالطا |
۱ 1 9 ۰ ۳ ۳۹ 

 مال رد یانعم روک a امد سک یو رد یکم اید هبرولا 4

 ig lt ی د لاا یتراا

pyre pe: ۳یک لوا  RESاظل ه دعا  

 الا لوا دوخااب :هنلوا دارم رخ آ ۲ یاهم هبا رد دن اع هروکد

 نالوا رنک هنلوادارف قس اتع ھر نادرعهربره بواوا یاس کلا

 |هدیسکیاابو eine كن اانعم لر وکدم طغذهدنروصیکیا |
 راے دوا ید یز كن ونعم نیر درناج یل وا فل تعا وز اع ۱ 1

 5 ۰ 5 e د ا

 ظا هلا هدعب نک د/ یه ددعتم ظافلا الا جا ابو ال صفت ق رو ص

 نالوا نوا یس رزه ندهرو دم ظاف)ا هلا ىس هی وان ه.ظء1

 هک داکد رهتس ی وا زکد اعم ا داععا هنعاعزاو در هل یا

 ندددعتم نادناوا کد: هرکضیشنو .ددعتم نانلوا کد لوا فا |

 نلیصفت لخوا یوا دم كسانزک |یشوممو ببرم اردن و فلو
 روم رذعچ شیوه ویا وز وهن بجوم ا

 مد

 ی

۳ Daath 

۱ ۰ 
itجد  ettندعونر هدنربعایو هدحدم,یروص  

 كم ونعع نیس رواواهلبا كعب ع اقیانابنهتب زما یکناهرزوا قاوا

 نبسعتْا لع هدعد کده ددعتم ظابلا یزوص ردوتعب يد یر ۱

 هاا ولو زول و لبا تفاضا هنهیوهام یتتش نالوا نوا یربره
 كن ونعم نیست رولاقج راش ربشنو فا هليا تفاضاد مو هکر دلکدینخ

 لاخدا هاا تعمر یس 2 یکیآ قرونص رد قد رقتلا ع«عجج دیو

 دیر كني ونعم نیس رونلوا قورفنیرللاخدا تج بوناوا
 هدنتجن دحاو مکعب ق ٠د دعتم ظافلا یتروص رد مسقتلا عم عج

 الوا بو دبا نتکعاب و دولوا هلا كيا مع ه دعا بو

 ز وا وا هليا كلا eA هد دحاو ےکح 6 دعا مسول ج

۱۳۳ 

۳۳ 

 دنیرق كعمان نکا هنلوارک دیش نالرانوجما یمیرره ندهروک ذم



at 

 هتعالص وا "رد منا اتزاعارم ی ارم ید یر کنون مالک نیت ردشلب ابا ۱ رب ظملا تاعا ره

 ییسنانمیرمارب نتروص زار دید قیفلتو یالناو قیفوتو سانتا قی و وبس انت

 تعرض نانلوا هيس فارظالاهباشد ردکعا عج هلیارخا ارعا نالوا قیفلت ءیالتاو

 | بسانم همالکی ادتباهدانعم قروض ندندنسقرظنلا تاغارم سد || یارطالا باشت
 ٥ عيد شا کلا ماما ۹2 وا دیجی مخ هلا نش تارتا ماه

 مچ ها طظفل کیا لوشییه»یکیا بسانمان هی رب رب تز وتصا دلم
 ۱ بیا هی ر یر لراظقل لوا ید سیا اک دد وص ة مردن ره: هک هلو

  زیهرسک رد داسر ید یرب كنب ونعم نیس هلوا یزاذءهمیربخأ داتضرا

 طف نازی هفت یو راج نط هل مارا لا نر کھو 1

 ا دودنک یهشهدربردراشید هست هتعنصوب ایل هم در مس بس

 ٤ اغلا ليو ەدە رفقا و هد قروص رار د ها ع اور نالوا هر وتتسم |

 [ مولعم یور ل تلالدوب "هل وا دا را ییشر ردنا تاالد هک

 ۱ یوز فرح هک ردرا و عقر ند داضرا ارز رواوا ها شد

 كن نعم نیس رالوا مولعم دز هلنا هام قم وا مولعف هدنا

 ۱ اریدعتاب و ام. ةە دریغ تنه لش شر ناروص زددلک ام یحدیرب ۱ دام

pout 

~~ 

 كن ونعم نيم ردکعا رکن هلبا نرخ كنظل قش لوا ءان هن هوقوآ

 ییانعم یک .عئاو هدارجو طزش یتروض ردهجواز«:یتدیربل ه

 كنب ونعم نیس ر دولق حووزم هدنیزت دحاو یانعم هش را ر روا

9 . 
 هم سا

 | «دعب عدقت یزخ ر هدمالک یئروص رادلہنیتو ننکع ید یر

 ز دکعا مدت ینا ل واریخ اتو ریخت ینانلوا دقت بودن نیکع

  كنهلجرب یلوا رولوا هللا هجو حاقرب شکع تعنصوب هک هیلوا نخ
 | ودسکع هد دذ یش نالوا فام هف رط لوا هلا یذجاو فرطا| :

 ۱ لات ردنسکع ه دن یزل هلج ۶ تالعف یکیا عفاو دهل یا ییسنات

 نی دو ما یکیا عقا و هدنرافر طع یکیا:کنهلجج کیا

۲۱ 

۱ 

 همباس مالک نوا هتکنرب یتروص رد عوج ر" ید یزیا كن ونعم
 هک ردهب روت یجدیر كنى ونعم نیس رول والا د وعو لاسداو صفن

 ظفار نالوا یسانعم کیا دیبو بیرف یتزوص راریدیخد ماتوا

 قالطا

| 

96 2, e 



۳۸۲۱ 

 | داماو مع ة3 دن : عدانص یچددل وا یو ع کكناننف سدس فتا :

 ىا تک ۴ 45 ارم وپ یدناوارب ر

 . | هناسع یا اا موم ها را
 | روك ذم نونف تب داوا فوقوم های لع تیاعر هلالد خوضوو

 قفل او یونقماب یراهجو كمالک نست :رداتشاور هرلنلوا ات انشا ۱

 رار دیبهد اصدف قاب طدتعنص و یر دنقباطمتعتصیربنندیونهوولوآ

 یاو لعق یا ابو مسایکدا ین مود : ردعج هدمالکیدضیکیا یتروص

 ۰ ابال واوا برمع کیا قابط ج دوهلوا ل عفر بابو مسا ریا یو ی رح
 تدمم یرت هکر دبل ET ھنن رکید یکن دیا ورم هکر ید باجتا

 لف یبا لدحاو ردصم هرزوا قلا یچنیرورمایراب وقم یر و
 هدر ب ع چی دنقل زدندواطیحد تعنص نانلوا دروس بد لب در هوا حج

 ندنلوقضرالارطلا عد نالوا هنساعمنرز هبا خاو دید شواز غف
 1 | ةنلوازك دب هنر وابو اک« دانعمرب ن دریغ وند حد تر و ضر دوخ اما

 | هسازونلوا رکد ه روترک او هبال میت هسبا هسپار وتلوارک ن هیاک رکا

 زدم ٥ بد یش ییاءق ابط تعنصرک دلارام لرد هب روتلا چ
 هل رک,د یاذعم یربتن انعم هک لبا هجو لوا زد بعج ننانعمیکیا لوا

 هل قلعت یکم وزا تینیس یحی هلبا نان عزن هننسش یني داوا یا
 لوشن این یانعهییانایلوا لباقق هنب رب یر ییسناهاواق قامت

 لب اتما ەنى ىز یرابقیقح ی اعم درا ظل ل د واریعنهبا ظفا یکی
 [ندنخیدنلوارک.دزلانعموبآ هلا طفل یکی ریه وم لیداضصت ار ه اطال

 | ده یفابط ید تعنص ناز لوا هیس عن زرد داضن مامات نعنص

 رکا ندنیکیا دوخاب نغءیکیا قفاوم هني ر یرب ق ر وص ذيل

 زلانعم نالوا لب اقع هثب زب یه هدعب تولز روتک عف او ؛یاعم
 چد دیو« دنع رعت دلبراقم .تكموجررم یک اکس هنلوارکد بنا یلع

 رانعمنال وا یرالءافم هسناق طرمشرهاربهدنیب را انعمقفاو تم هلی مط ۰

 قابط تعباطم

 ١ دایجدو,

 با! یابط أا تشم
 داصن و ق ابطا

 بیا
 ج1

 هر ول مجید

 النادقم

 ع جوب دردمزال قایق طرشرمارا ید, روک عرما ید هد



 ی

 ۱ ارم سیم زور لوا ی قو تەب : ولو ۱
 1 .ةتنىتاتە "داد لس 1 شکار و ترو ةناذ نوتعغیماوا

 HEATER طلا نم نوکسو ۱ ضا

HH۳ ایزو ااا لا فر دخ وچ >  

 / ار ان گو قاو شام ما ی مالط #

  رردییزاتاتدم دنشه تولوا طلخ ند مال ها قف. دار |
 ةر دف ر ومش كش راب اج ائ ولا نا فن لضفل وبا [
 ۱ خرتناوآ هاش ی رس ام ليلا الو شرف تایم زیر

 ۱ موقت ردع وشما زارک یراق هب ممتم یتاد عال عاود
 ىلاي شور یپیشت هلیدانق اک كم لا ساما ل هام[ ۰

 1 هب یتوجو دھو ةف OF می فا نيدو مته ید ق | ۳

 یا لپ یاط دی دین کن پشت :دزفالت هرخآ ولو یدنسنرا
 ها یرکد بش یا ازد طو شم هيهنهلواطو فک نیزه ۱
 ۳ ورد ةا هلن دیوار کد دش تادا نئاونلقب هب اک ناد باشم ۱ 7:

 نوکیا رکد ندنراتفنس ا رد تفدضو و ندنراتفسودنکت فصز لاق ۱ 1

 3 هلن کیا یس Em راد هي ار ۇش هشه يلدا هغ شف نب ار ی" نیو 1 وسا هشت

 مامزاقر قز عظل اشرد ننککع یش لا هیشرنکعلاب ب هتف یکیا ٍر سکع هاش

 ملدخ امناکو حدقالو رج اهن اکے | رفالا لک" اشنف امم اشتف رمل شما تفزو ۱

 رس هدنا هیت ەنشى ەنى ئاق ستاش نا
 یاس 2 د اب REA N N رز دز راما وش

 4 , جت 8

03 

 اف ل اانا ردو ل ۳ ۷ ست ةر ءادتبا
 زا افنوسوم یکاکش هر یتنلوا یوتشید#+ ؛اوفرادقهزپ قصی ام

1 
 7 ]بت لا زوب یهبیفلط تان منو وه م

 قنا لالج حشا فوز لنا e قش د تلخ ندنا اراد لازا
1 ۲ 

 ۳ مشو “قوس re تمان رص ئ كننيورقلانچ زلات

e es e 

 نل تناقل
 ی



. 6۷ ۹٩( 

por: ۱لا شش  CDKا ردیفورع ی ی دلا  
 اداس عرب روناتټوا هلا ترروص یا موف ست ۳ طلع ماین

 ۱ 3 نیلا چنا ترک پولوا ىلە كن را یلواد یرکیدو ۱

 نوادو ر دیا د دد عرا بال وا پتا اخس هدانا .ندشمراو هنس هلم

 ٠ ل ۳ دخ شب الهلع هدا رول وا بعیقرهواد بولوا دوهم امن |
 NE هلن بلع د واد هدیبودل 2 نایاب هلع هدوننزکه یا رو اوا 1

 ۱ (یچندنلوا دعر واد ماعلا ناب ن رک رواوا شاپ ها میلا لکا ۰

 هل امز رد دایشکی روهشم نی از ریدر هدیلکدینه ۱

 یا ست ایوا ید یراتروتعنیوکو ززا ماکو داشک ی کارفو لورم ۱
 1 یک دی :ز :باود نیو دنا دن هضرا یا يسرپ یتنیفط » هلوط | ۱

 هه | دیو ها واو دمو ز ټکو انط ف هدنسراف یک! كفو ردم لبج

3 

8 

 ان ةع اهلا دید نو هم وجعءاخر بیک و ۵ هردم هد نع بواوآطلغ

 نۇ هال سفر بواوا فرع موفر هلی وط هکر د دلکد خرید
 دا تا نبع هاروطفر اغتم ما وشب رووا یبعت ها نانلوا طبر
 لث یرافدردنو چاپ *:موط × ردرایتلب(قالطا هیسا ساد زوتطو
 ظاعت ندووات با ام ناف ندر یکیا هدیسزراف ناو

 ت هان ددو قد هلوا باب عبط هل رع لخوا ندُ :ادج یوا اوا

 دی دلزا ج غ فوز لدا هدیردآ بابل يارپ د ءالقم ۳۹
 ءا ةلغلو | ترا رج نعم ب تا بزولوا هیات صا كموقرم "هوات ما

 تر ةا *رولوا كعد هنبس قچ هدف و لبا یال ا صا تخ

 نوا مظف د زارا وههانو كنج را وک هّلاب ؛ فرطرب قادوا

 | نوکسو ارو لاد خقه دبشراف یتا ناور تپل 1نانلوالابعتسا
 ۱ نیش نوکسو مر هدب نع بواوا زاغ ند«رهد با اه

 بلند ا زاج یس هعطر م.ناینضص# دی ط* لرد بدشم هلنا لاذ فو

 تم دخ !هلطم هد سراو ر دعت اش انتا قد هلوا یصاخ مما

 ردطاغ ند هب اد هليا لاد له هنش انیعم هیراچ ضو هج هنایبص

 نهاط یه نت ق بدلوا عياش یخ یلمتا های رط راجا

 * هوط * 4

 ف اسف

۳ 

 نی ع

  Èدنط # :

E Hir IE “A بخت 



 NY کر هدرات راځو یکشخ هدیضارا دا :

 * عوط#

 هدهد یو وط۴

 | * لوظ #

 * هلو ط »

۷ ۳۷ N. 
 یک  ORIN ETE PRE NTAD EEREی 13۳

] mm > 

 اچ نىا ىذا تش ۆد Sa ووا

 | 5از ی E هداتشو رت شباتسآ ونشا ندقبارظ عاتطف ترب

 ag تالا :یزارفارش هدالعو طقتو هات

 و ارز ایام او نشد وو یوحا كنو ة دیو!

 ۱ [ رازغی و تیهمو" لهاحو راداف وو عيش هدیرخاواو اتم قفاتعوا

 | تلعو یز او «دااعو تقلا هادک و لمنایخ دوخلاس نشعارولوا

 | زک «دنادزدوآ "تافو تنوع هدانشاو فا ۲ تراش ناهار

 و وادی دول و «بدلئاو!تالاس تک حر ون ناک ندلخز |

 ۳ و هدنطتساواو نم د لهاع 1 گن وخت و نما دزد ها وا

 نلطوص همارکیارزو»#غ وط ٭ شار واوا لهاکنرنش؛لانالو 9

 و :هدنسزاف یا كفو ىس نانلوا اعا نذللق شالا

 ا ادلى هدب رم الغلو نادنان ذحم تولوا زیلع ندعوت هلا افر

 | وقیرکآ ند هما ةي هی طناظ دف تاون # هدهد یللفوط * ارد خوت

 یردنلا ةتش نا نادنازحالا یوذ مارك تاعفصا ءدالخارا

 اراد لاتنا نکن یزادآ هدرا 7 كرات طخ هع لاعت ةللا تورا

 اه ییا كا نالوا طه لا نیفد هلع لوا ودیا
 ورکس اطلاق هرناهجر هیلاراشمزب نعاربراردطاعا ندةدەد

 | لومالسا لوطقلا راد خف عقاو هدنل واعر ر تفصتتم نلاس یدن للا

 نکتنوتاتتسا قازا دزوضو خود هنن دنوم ةادرخ هد |
 لوس زداشملوا دیس یر و یو E برخ لاعتش لات زار

 : اط ضا هدنسراف:ردعت 2 عتسا دن نهم تیر وعزسرا ی ؛؟ تەو

 ند نعال حالطصا یب متا لذ ور ەم بعلنناسوا ها و ف نا * هلوط

 هلا ارنوکسو ۵ نو قەد هم وق رم فعلا تواوا طالع تادالواد

 هلا فا 2 ا 1 ا درن

 جسم

 رد سش

 | زرد هب رطهلااز و نبع ځخه درع بواوا ظاغ ن دلا مال نوکنو

 ۱ د نیدلاول!قاع دولوف«نرخاواو بدم نکل لالا وا

ْ۱ 

  TINبا و یی اقا ۱



 2 ا ۲

a ve,رهولوم_هدلاسب لئاو تن هدندورب ب ۳  

 راشو هی ۍږیغس نشو ټوډبط دب وب نابل دیو یور يوځا
 زا وخ دراج نو پدآ یم دنبلقساواو تل, .دنب دیهاز ا

 | ءاوخ دیو باج یو مرش. ف ر مدنرخ اواو رارفیو مبل

 | ینادا «کشخوراطما | عراطقنا نان لا لاس!شعازرولوا ناف ۱
 ۱ ال دووم ېدل اب لن اوآ درب یکه دابز هدابشوب تارشحب تک

 ۱ وج كو نادراہبس و شوماخو هشردنازار دو وکتساروآ

 | نک شپدنا دوکو یلیثبب رغآ و راکم نطو نع ناردهدنطتاواوا

 ا یخه مارو اجو نود دعو مالکدپ هدنرخاواوترادزکد |
 ۱ الهو ليم هنر اجنو نفسو دیا نیر لا ش۶ارواوا انادو لاعو | ۲

 ۱ .تدورهدنمای Î | رام لصفو تفاطلم دشنص مای از لبخ و یوم |

 ۱ , ته لاب نظجتاوا وزیلکلاذ ]| ذفانو نهج اليو دولوت :فدنلئاو تالاس |

 | شنمدیو ناو فوزنصمهرفسیقوازک و و شذ ادبحایو انادو ۱

 1 . سان نکا مع لاس: شا دولوا نولتمو لو وی وچ دب هدنرتنا و

 ؛یراردهدنک اما یضءبو تیهافژو روزی هداعاعو تبع بجنابص ۱

 ح ,تنوکپسو ماحب جاص د ولوم + دنلئاوا ټال اپسو,تادشو اتش

 طیب ااو تور یدو هاوخربخ هب هلجو تازغو تولخ موادو ۱

 | شبا دىلودا وز لب هدنرخ آق ان ادو لاعو ءادعالاریث کح ||

 ۱ اتما نصعد شال نیو تروُشم هدر ا | نابم« نو لاس ا

 : NE تالاس تلم نوک نوک دمیالتز تش هداتشو ترک هدنارابو

 ۱ (ناییییلدب هدنطساواو وخدنو رانکمو,ور تنتودو كەچ وا و

TFIID ۲0۳۲۹ 7 CERRO CEE A nen س مس . هست : ٤ 
 ؟

a 

 ست اهن هدرلخرب رو یوارف, هد دارو: و تاکی اس سا دولواافو یب

i:هدنارا مداوم داب :رذاراکو تفَأ ,هدنانر لع او فاما هدا  

 ۱ ۳ ٹرک و هل صامهاو ترخص, نر

 ا
 ىنا دعا جازم لی عو زاد رکن پو دنس مو لالت از ةف دوم هدنلناوا |
 [ هدنرخاواو .دنشفمو ءادعالارینک و ناد باذک م دنظس اواو راس |

e oes 
j یو TEY گو erne 

| 

 ۰ ۱ بدان 1 شا ادلجاتهدنرخ اواو و موکول



0۳۷۰ 

 کیا نوا یلهراوپآ هکردپراپآر ناتبتکدو پچ و نیچو نخ و اب
 ها هليا تبسا هناویحرب,یهنسز هو رابتع ۳ دو درب و نيف

 اخرو توبوو اخ شوخو تخوا شؤم لا غم ایست یاش زرین ۱

 لاتتفو برج. هل مش ییا ونو یلاقحا :نارابو رم هدا اس ناو

 باش وم تن کو انش دیاجتماو لا دعا و ,یودو :اعیبیف كجیوا
 نالک هدوجو ه دلاس ا اواو یک نما اصح مو ناونحو

 هدشطناواو صزح هام عچو ارزو لواعونه بحاص دلو
 جوو دن ادم ناغرط هبنیخاواو قراسو عایطو , لاعف دن دوم

 ۱ ازییدرد هدلاب لئوا رکاب دارید وا,تناما تو »

 |] تف دیتا لاج نا زمو یی ظنا یھ ام دو زنا
 ره من ۳ ای ty نو قرب و دچرو درو راہطماوا

 ايک !!قبییدو یبا ابن یټ باب دود لانس 11 وا دولوم »۰

 ۱ بوح لاس طساواو لس هدنروما ىب ڪڪاماڊ :راذگتیلصموا

 | تنجو اغ لاس یخ اوآو ,ترشعلاولحو شوشبوب تروصا
 mr it 4 ولوا ندای می تحاصوا
 نه و ېک اله هدنا او حک او بصءنو تواادعو دسحو ضخ

 عویزتفآونفس, قع نداوه تدشو, فالتخاو هل ناز هدنک ابا ۱
 ۱ لوک لفاع دولوم + لئاواو اش دادتما تدشو اهویموآ
 ۱ :هدنوساو| تم د بجاصو قلا معو میجشو رد 9 تمه لاعو

 أ مس :شوپ دلو ل» جو ل کهن ج كنو دیر 2

ED SR,اب ۳۳  

۳ 0 
۹ 3 

3 

 ۱ ا 1 ت  اب 8 لاا NÎ اش ۳ 1
 هدنرخاوو حجو سص ]ا لبلقو زاهد اواو او پاتر

 | شوارولوا وکم دره و اکوخ ناتو يور نخ ۱

 ۰ ت اد ا هل نیس نیش شو ۳۸



 0 ا
 ها نا

RIN emrت شقد ۳۳  

 ازا كسلا ماع طل ارا ردشلوا رس

 راو هم هب الا اخ ندب افرا * ؤا: اب
 ابزاز دد تیغ هه هدیشزاف یعسا كافور خب یمن ین نوا

 ندافم اشونو یالقو رس" لع قب زظ زود دا هليا هم

 ۱ وتعبر عو اما رووا لس ط.هددن دشران هنوشلا نخ تال
 ا
 حص ن 3 اونا شرافت

 | هدایت اب عفاو هدّرخآ ن 60 راد طالع ند یدزدآ یو ۱

4 

 ا
 ا

1 

 دارا ۱ سم اک متو قورفع او هاو نوکنشو ها ی ب

wh .ام ا ی روت بوتلوا 4 فی  E 

 مر لعقب 5

Nا اردو قوش ادد دابج كرف در ئال دعا تولوا نادرة ان زا ن  

 ۱ لق اا ت شار لقا و نالوا ندناعدا ٭ زاوا

 ۱ ئا تنو کو لوا لاذ

eê ندا رو ظ اذا هد RSPR EET 

 لا توو ار نوکشو لادو واوواتخف داسا نسا توش
 خروط * رد هزّژکاب یر ام دیک بول اغزو :

 / ند جنتی نو نوک اروا نتت مدیتسراف ی غا تار وچ توی

 ۱ لوس ا # رارتد جرتا" هلنا ننتعض تل کت « دن بزواوا اف
 EDS درافلع نالاوز اییض ابا لتا ندر ها قم

 ا نالوا كرش یسزافژ لی یا كفو فن هم *یش یزاک دلبا ۱

 ناوبح* لاقتولط#ررطلخ در د نا از خو دی دشو لارتسنک

 1 با نیش توکو او مو فاقو ان ده دیاتفخت یخ كفورعغ : ۱

 | با ار توگسو نونو هر مه هدینرعا بزاواطاغ نداناتتشوت |
 أ رد شوک بک شک ند رج ییا هر تتزامو بترا

 | هد لالو لیوا اشن dd ءلوا فن ب زانم قالوف شوک

 ES هک رب هتسالا كنه وس عوام از ظا زدیا هدافا :

 یی



  re itn: yet rne ۱ ۱لاعفا ااا ۱

 !یتسهجوزو قالطا هد زا هنر یاب لیفت هدعرشو 0
  قالسلطا .ییسهجوز هیالف ران ۱ وا فاو هندرف چلا چھو ا ۱

ediهک هیلوا هدیشول دول نی راف ولوم یخید اوا ماف یا کس لبا  

 | بایلوا ی قطو يدښورډ ا هک اورد :نییج | مبل واود يون خوا قالط

 یاو ودرب هیدن زا ی وزاد مربط ۱

 لاج چر

 دور ۱ فو کیس ۳1 هی او قالب دا ھاط هچفیل|

 دوخارو هلوا عقاو :یالطییابو جوا هدنبتءفداب و هعف درا هدرهط

 یی طب «دٌوطم صبح تفوابو هدرهیط نالوا عهاو "یطو هدننور د

 |نیعم| رانی فوزیعم لب و بنر نینالب × مسلط * وا عیبقاو |
 !نوکبنو مالربسکو اپ خف یلص ادیب نع نیلم جنب هبا مالو اطربتکرا
 | رد دزنب زینکیلابعتسا هدلیکرت e ےک ادیب بولوا مسلط هليا نیس

 ٠ 8 ناسإط #
 يانا لاتا هلا مالی ڪڪ و اند هدیبراف ردلمعتسم هاب جو

 ۲ مال عرفت هنس اعم يوا :نانلوا لاس زا یعاشا كب ەماع * نابسلط

 وهم هداشماپانکانکراج ندا مندر اسو لاش يرعم

 ! یانعم ریطیا۶,ندناییانط هاب نوکسو مالو اط خف نالوا دنیسانعم
 سس هیدع را نیت جرا چلا تام ا 0

A. 7 EREN Ci زر هک 

۱ a یار بیمار ظب هناوو .نهظلا طسويلا | ي ر E 
 /نوننوت ؟سو انخف دی براق رب دمت هلی اط ی ما كفو رمزا

 | بت رعتلا دعب ولو رطلخ ندر وين ل AK ارو 2

 ۱ و ی هوا فن ارزو 14
 ده نون چاوم هی یلدا ور



WON 

 7 و ها ےب تا ۳ ما ودل ۳3 دل هی
 رز د :ONS دقعام شت هف اضا یرطو نصااخا نلردو یزتشعا ۱

 | سو دیدشتو لاد خفه ± شا كنور ەق نزحت تاا*زوتطر| |

 33 دنوارا !نن وگو نی تو تاولواطلخ" ندساود هلن ۱

 :هدنرارد" تا روی تقی نا ا زار خا زم هلا ی

 نوکشو هره درعا :یرلمسا كرن خۇا غمت نت الب ؛عقاو ۱
 لانا عن وا تنی لاما ر ریهانتتش ید دا ۰ ۱

 | ماد وخان زهر رش ةو مان تالاب 3 اوتاذللا و رل

 ردنا ىنا رطاتاک نالوا ةرزهلوا ندوات ابا دبور 0

 نسا:ارطاو رد دل ینئرغوآ طس قلب لول كماش شاار ظا [
 نور رظ ك رد هةفدو درد ى ىز نیز رک ۱ /

 رک ڈافئا یا تل ةو مشع هادا عفاو تینا وطن فایر 4

 اخند نور ارط لباد واط خف هد نشا هدآزیهابسندیارورح ۱

 وو ایان ر دوز بدل وا هدر طنطا ناد كنو ننواوا ۱

 ناسا # قرط # ردهففدو هحنرد اه یضرعو هما : لوظ ۲

 ۳ نع تلف ور همش ۶ نانلوانلایعتسا نوا مظنتییومكناویخو 1

 ۱ روا دنا تل مهد اح اتے هي هح ون الی ارام

 | یون اس الآن شدم هدیسزافو لطم هلا نیش نوکسو ممه e آ

 | اكلات انعم ىل هد وا كلانعو تلال # هسا

 ۸ اكشن نيغ ی واوا طلغ ندافسات هیتر هدیتسراف

 ج زوط ٭ |

 ۴ سلبارط #

 ا

n 

 1 | داوا دقن د اشا ا »یر قالط رد هصخ هیاداض 1

 ۰ [ هدییزخآ E ۳ كفورغم هم قالطالوا لک جر 1
 !ی ال داشتنی ا زدصصفا بز قالط هباربج نوکشوار غف |
 1 لکم تعجارت یرکیدو ییشعتر نالوا رحم یو ردنزوص کیا |
 قوات E کا دونل وارد نا هک دنالوا جای ع هحاکت توتلوا ِ

 یال طا و [ تان تفجاژ ی هذق کره لوا یمضال یروصو ۱
 * درشت ۵ | اظ ماما را ا ذراقلطم am ا ا د و ۱

 13 هر

 ماد ۴



(fv) 

 یوازابر اتم ناموقرم مارک رولوا كم دراز اكمل ما

 كرلز اخ رم ؟ اکو مقر ییعل یارمس تاب ناک بوالوا هنظعالم

 یدیب هحرد هسداروتلوا مالا یهبحوت اشن هنهاک لز مزا

 رولوا نکم هبجوت جول هدنس هظ>الم توف هبا نکا ندمولعما[

  || ۱ال ًفت الا ناشر اچ و ء اغشلاراد :هلح یراکدلیا سدع نیناخاما

 عشا لر وه شرط شنم یاب و مد: # :سوواط * ردراکشا نتدلوا|[ * سوواط ٭ |
 ندسواط هلبادحاوواو ېک ذوا د هدتیاک ر ونلوارب رعت هللا نب واو

 ودلیجتسمسسزاط ی وک کر وب هنب .,یبفزاعو رغ .تولوا طاع اط

 نیزرخع نیما هکر دلک وخ ر دکر شم هدم الن هل | مود رم ظل نمد

 ...[| وود نکل زاتناوا فی اهاونتما هدفدلوامج ناو هدنلاس 5
 » دزربط # زدمزال یر رحمت هد طالق ج هلوا عقاو سابتلاو هبشن هیوذ |[ * دزربط

 هدیسراه تول وا سر مما كن کش تابت فورعءهدننزولحرفس

 ٠ +  ۰.۱.هطلابریتردبهتنددژربت بار نوکشو ابوات بکر م ندمزجیکیا[
 کس هلل وا يطا هغرص ندردص ندز دزو فورعم هنساتنععا|

 ردبا هدافايکسعد یدربقینا»هطلاب ةناک ندننالسص لاک كموقرم

 [| "ید نزربطو :دزربط هلا نون ابو لمم ل اد هدرخا,بم رعنلا دنتهب

 |نکآ ردشلوامماهننرکش تابت هجركأ دزربط .دارطتسا دل | عاوأا قیفص
 ١ رولوا زنم ندناببلا لیصفت ینهدلوارشآرکس لول دم ددر ا | + .لک .

 .دقعنم ملرمحط هدنعاجوارکش صوصخ نوعا جارخاندشماف الوا
i و طهدننورد هرکطابناو زر درج ارکس هنس ەزاصء شل وا 1 

 : یربونص لیا حط ااو رلرید ینای ایلس هن ابا وا نادا هفرطرت ووا

 | زدرومشم ود یرکش هلک هدنرف راد هکر ارید "رعنا هدیعارفا هنلاف

 رو ٥ دن رربد ررکم دنق هراز ولزا هغلامو تفدو ماها

 |یرکشرف هسیارونلوا عارفا هباقلیطتسم یواسییفرط هدنهطوب[
  ۳قانا هسا ر ولکود هپ هتدش ۵ بم اعد رو زرد

 لآ هتک هل وا دقعتم تونلوا هفاضا با هدنهطو رکا رود زار |

 ۹ رخ د 7 ہیط نالوا کر اکلبنا نوروا قر هەروا هدابز هترر

 و

  ۳ r Aس = <

  1 1آه

9 < 1 

 تب

 دنافو



 هدراونش مه ایرا وطا یرافذلوا ال كاوت هدنبنوزت جد

 یوادنورتیدن هناسکیب و نارانجب كنتارسضح مالا تلا هل متا
 لعلكم دنیسزاف "ی سا كرا دوو زدم ن اما ئرلو در وش ات 4 نوجا ْ

 رهن هيج وت یائرتلا رد ةناضات یا ٹال اتاط, هرز زوایدلوا :

 ۾ ودزاکتنا ئن دلو اکرم ند هز کیا هن اس ان ارز زولوا جاتحم |

 9 لا كتل بانرا رنکا :هسیارونلوا هظحالم اض عع باترکا |
 | باا بط نورد ندننناجره یماحزولب یارطاهلج یر ۱

 ور دی لا دو رولوا هتساضعم لاعهناخ ندا لوخد :

۳ 

  TSS RE Toreبز

(N ۸ ۱ 
 تب

۳ 

 فبضلاقا اخوا طخ اشنا نلمشل اکن ناتلعافا نوت
 ۱ یرژن ج تب هروب رم نزاارظف هشنمدق كم وقر لمآ نلللاث

 چ لا ءاطاا فرخ و۲ دپ زاس

 نون نوکسو ننیب مث هدیسراف و نخ هلبا نینهف هدا عا واوا طاغ

 ۱ نیت هد نع بولوا طلغ ند عات : هل ات هدلوا هن هدییاتفح یا

 و هک لوا ی لرد هوک ه لنا اهراطاو هس زع فاک تم هدسزافو لنج هلا

 نمهنامز یر هرولسکم ها عقاو هدیناتفحت نابزآنالوا رت ناسللصا | 1

 مالغع نیطالس # هن اخ واط * ر دراش ابا لا عت لا لب هر اط یی

 ِ زوم روا لالا ۵ درب عب بواوا هن اخر اب لاا دمو

 دیوان فو ماج هسارونلوا ما لا ترارح تع ب بات ات هرزوایتبدلوا ۱

 ی
 س

 : رد را or ماس ندطاخ هب هسا لت شابا رایان

 <2 ¿ر | 3 || یزلدج وتفمو هدودم ءاترکا نکی رلکدلیا لیذیت هلاح هی لهن هنن اش

 ۷ هن اطا *

 # ساط # ۷ ردیاب ىغا كارو ەۋ فور E نا

 لعم) بط هلا [ت دم دیس زاو نار را زیطتشا راد كنس هلا د: اکہ درخآو

 ٭ شات | هجباوخنب راکیرش هجاوخ الثم رد تک رشتا دالا ت نزاع ءی انعم ښا ۶
 هدالوا نالوآ ندهن 1رب و شانابح هبلوا ندهزمز ردن گ ی ناو سات
 9 عاط ٭ [ كنود ورغم ن کاما ید ص ی داوو ارج 4* عاط*یلانمازالنوو لماتنرفا



(¥7) 

 | [ضخبو و نهی اما تپل هورکم هپ ابا بروم مایا یخ ۱ ۱

 | نبش یاناخا ضعب ارپ ر رینوتتبم سار قاچی هدانا ءالع |

 | چچ لوقوب نب چ ضعيف ندزاشعزوبب یدلوا درا هرزوا موع ۰
 ۱ ۱ تطرف توف ٩ فيصلا ف نیللاتعرض»* معا امها در الشم راويب 1 نللا تعیص#

 ۱ ٤ دم 0 ءاب نوح لین لوا 2 فو نی ا

 ناد e تعض, نيلا ان PC ید

 ریغتالب «رزوآیروبیصلبصا هجر لا٧ ناهکر هلال غولعهردطلع
 هرات زب ره غججو مینو ثنو موا یکدم مدام ود رم لیمو نوا لای ع تچ
 لمد روم ردم زال تعرض لنانزسکم دهل بسیار ولو ابا طخ
 ادای وليصښټ هدنر وصو هدنفل وم مان لنت ینادیمدجما

 نب اورع ناوت ابو هد لانب تورعم هلباراسیو تور ندیرع یار 0

 نيت تب سوبتخاد نارود "دردانو اتبیجو هدیبنزو سدع نورع|
 تیحوز هلماعم ,ناوسب زاب ظنا مط هدنچؤوزت ې ړټځ درب مانهدارز |

 ۱ تانعیاضب اب قالطط نیم متنا نیبخ مدع هییرلس ندنغیدلوانانام|

 ناوجر سکو نسی هدعل اءانصعت ادعا ید ؛ هراکم نز زا |

 هدوننیفتط نکیآ هدناکدنز نسج بیزولوا توج هب همسر وغصع

 | قیم هنغددل وارفو یب هول شا وم اور <لوا جوز بادن لیعا
 | نیللا تعرض فیض ف ورم نبل ط نیلرادقم را لازا لوپز

 هدانا یورگ مالکو ٍتدوع بس دیه : لس نچ بورا و باوجوبد

 1 عضو وج , هوا كاش حورنلا کا ید سوشخد هد کک دلبا |

 ۱ هبفیص ی هی صیرمت كورع ررب و باوجوبد ةهقدموريخاذهو ۱
 | ق نام ن حالل توو لوا .ردشفل وا لقن هجو یا ہدنص ہم ||

 سومق تج اج نکرد بلوغ ییا دشمن فنا ن داصت

 تىك ز رع لش «یدابازوریف
 1 غ نا یلاھچ قیپوموول ایمنی هلا

 || یس- جور زم ره ن دوسا هکر دبا مارتلا هدنروصو جدن هک ا

 ۱ انوکو یقین بوو را رباتدرز مدمویفاصنای



(SA) 

 اد ندزان نوا ناله مولفولامْب ني ەغيذؤئ ازا نوشاوا

 اا ویب بادان دوج لمار > قران هنا ا

 ؛یبدلاو هدیا ماعطا هدکیذتادا !رمنداش او ارتف بوتاوا حط ییسقانو

E 7نابم ولا ی لاتىن نا ر یدمرت ۳  

 ,نیسدقیقع هلبا نویهر سو دبلع نلامت هلی تم مر ۲۱ لوسر هدفدلوا

 قیاحادمطافاب هکر اشمروی هبامنع یا هل از هر طاق بوذا

 و ا ر توپ سا

 راشزوی رده و یر E اما راد ٹلؤا بن هت 5و 4
 ۴ تا 06 ۳ 4

 ۱ دارا هرعشد اه: مشو هل اهدلح و یا ظفوا

 |! ینالف رده وا مولعم هصبدوب برا قق رانا نس تالق ئالا

 | كنم رذب و تاع و صحم هنب ردن 3ن٤ :نالو هداع دا "و دیس هقیقع كتالفإ

 3 هنج ءو هتناق تامواصعم ناخ كن هةیقعوب براب هدیازکز نی اعما

 3# ادفو لدج طلب ناله یرالیفو هنسیزد قنیردو :هنک هک کرک و

۱ 

 ۰ E0 ا رطوبت ودالوا ا لبا توهم
 هوا ل افتو لسوق هععلتف ناودصم ندنلعو نا هاو للختو راشکنا

 : ۳ اتّطعا هب دف با ع ال و زنا هلبا ی دو غانا ۲ هاا
۱ 

 تم کد سا علال وو ردز اخ یلدا کا ید یزدالواو لاو

 هلا تاب ۇل تولوا ماعطاو حب یخ نکا زد اج ید قت ہرا لع

REهلا ت والحث تدل ۍ رع لاو صق»  | 

 ۲ نت مو هکر دن د هه تادآ یدو ز اش د راد تخلوا

  یرادعم ینزو تودنا ساوتاهاع 7 قیخاص هسا ندروکذرکادلو
۱ 

 ۹ he E هام لامها یر ناخ ا

۱ 

 7 شو ساز ساز طاقات ن ید هضو.هرعش هنز قدصتو هشأر

 ۱ .تژوءرزوا یزلتفبر ش زما: ۰ رضا دست شمزک تو یر

 ارادقلواش راک دایزرادعمر نادمهزدکادوخاب يهردییاریدل

 اتم هد هرشک ثبداحا سار قاحو ۳ دص شوک



| 

DEY 

 هر

۳۹۸ 

 رسو لباو منغو زدم .هدنزادنع اهعق زج اما .یدروب 7
 د رضا ةا یرانهخ DE و نشو قدر اح اف وچ ند ازلی

 رەش لۇق r راد د در اغ ید زومضع و خاج د راله د ةفارا

 | خاش انا للام افا: زواوا وصح یر اهن سیا یداوا عفاو

 ی ناز اد فو دنا ضا "و اع هليا هجر

 نوا ها زدنا عت عنام هدو ڪڪ یچنایرکا ردشمغاوا

 حاب اش مونو رادنوک ی ژب یکی شاار لوا ید لوا ردنوک تر د

 خواب ماکنه ندنتدالو عوبنکآ اردلضفا 'هراوک دم تاقوا« خرا

 .كن راتشجهرب تدالو ابل طا ادع ع یر طحما رح هح رکا راتمروپآ

 مایا هشد فو دز شر هز روا قوا ئیزهقیعع هدنلو ڪڪ ىد

 RE نامنامازدرو أة هدرتک وفعل یر اکیا ابضو

 ادام ند هو وعد هک هیوا تس یت نو راشم روج اضف هناي

 ادق قش شیک نوجا ل عت او ديلا هبلع لنیهاعما ثرمطح

 نوا داعو لع ماودو یتم السو ٹوک كن دالوا نیک یکی نی دن دزلو

 اش

 ماسه و هم دن ار ناف نالف هعّفع 2 رز هوا

 ۱ اید ةدوز نالوا لضفا هدناو رمتعع جد هدیول طو رس نالوارئعم

 ۰ دونضتمالع ضعإو ردزت اجراغ یک هدنو نالوازت امنزعو .لضفا

 ايک كندالو یتافوا لاف | تن هقنرعع هک هیلوار وتتسم ید وبا
 ۱ xa دسنا یدلوا عقاو هدزام تدالوو ردو ڪک

 ۱ | شوش !عولط ل فو زنا عولط دك ا دوخ اب هتلی اما رداکد

 0 هنساردباژازغا د نوک رب یزکیو نالوا هعقع همدانی لوا

 هکدرزپ لادن هاچ يدار ماما نا راتلل نکک اقا

 ۱ : زا رجا بولوا طف اتش ندش دلاو عیولیلادعب دولوا وك هعبوع کر

 : هفیفع مد عولبلادعب ندين ودك اما EE ج اتلصف

 ۱ ردنا خوا هيلع یلاجت ههآ حله مرکا لوز دز ز :e نکب قلیق

 ۱ هاف مد هرکص ندنوب ووې ندنژللاع سیف زسفن یرانرضصح

a ATOR WTSسس  

۳ 

 1 قاعده د  نوعم هکر دکر کن رزم راد هل دف ی اب رف هل ءاضر

fff ranan ی 

 سس

~m, gee. Tee 

 هوس
۳۹ 



(VY) 

 ی E if قلحم و میان موي هنع جذن هسعیععا نرم مال

 ی نیت دم و :یسضینع نیتاطا تکاب

 : AF عضو 2 NRF هد اب س هیت دوو

 کیم نیس هعیفع نم دبا ع اتنا ملک ایچ امضا .تواوا یبلام |"

 ون نالوا لصاع هما كموصعم دراپ در وپ نی بت یھ ردك دا
 ن د ضعبو هت دعل وا دیس دعیعع رالوالصاح ا نحو انو

 نتءافش هدیزخاو نیعهنم هدا :د كني زادلو نیدلاو هکراب درو حد ۱

 ۱ ندلشحدجا ماهایب عمو یکم دو هک دعا عذ یس نم نرمی ۱ :

 یبضلا نفاع نب نالس یل ابو هللاهچرا نیز ما و: دلوقتم 1

 e را عرض چچ ید منو

 | ثیداحا هجن لل ما زانو و اكل یا شارت دن وکلا یتخیاص نالوا ۱ ۱

 هتنن وسیع تاد هل و و. راد ندیارک ءندزراو مه 1

 فداو ةهلوصا ع يريفالتخا بیس ریدر ویب ل دید ابا رایضفاوا ۱

 میخ یو نا لو ئل زاوا ۶

 فالتخا قب دروهمطانیبو ندرت طراوت یدرمز الو وا

 ینو! ىح لوفو رادار دیک درو دخ در تین دن 0
 فنربش تندحا طل لکر کر هدر سس ول EE زد عج هما

۱ 

  E i Nهدنسآز س ۳۹ ا 1

 | تیداسا ضع قلعت هب طقبقص هک بلوا نخ درام ولعم رنو |

 ا کو خر

Ai FR 

 EES ددعرب نکللاپ هم ةد نان اوا !ںوک ج هغ اطر تر بّو|لقاو

 ردصوص ۵ هر و. و هعرعع امن ضعت و

 تیافک یارک e ید مام ا 1

۳ 



9 

: 

وپ هدنوکاوادوخاب ناب هلوایش نکا ردابرف
 ۱ س

 ا یفاشو" كلامماماو رریدتا:مذ بو دارج هثنيذلا وکاح هسازاو |

 | تنیس هدنرابهذم یلاعت هللا ممجر قههاو یروئوباو لینحنیدجاو |
 صحم

ED E DT 

 رون كلام ماماو "ودلضفا نائرف عذ نکا اردا تیافکد نیا

 | قارضح نیمجبا:مهنع لات هلنا یضز ماظعنیعبایو مارک باک

 ۱ کر دو .A س ن یک و ردعو قالتخاهدنغددل وا نوت سه لیرادنع

 ِ . قهةیفع ند نانو نوک ذ نالوا م دروکس ۳ دم وب ندنسباو هلاڪ 1

 " ندهفشحولا ماماو راهرو یدنلوا حج هعیوع توآ و آ تحاو+

 ۱ | نی مال 7 نک ردشعا والفن لوورب وید لس لب لاعب ا

 ِ | نکیآ او هیعرتشن هل دا رادقم وب هک اشاح رد ءامفا مر نت ۱

 1 ندا هک نون دا كم ین ناب رف نو کره ۱

(۹ 13 
 روح یو

 ۱ ام Ort اینو 7 ارت ییدلاو

 راردبلقدصت ها زقفقان رد نم هکر زر وب لنح نیدجاو ردهدکوم

1 

 زرا مغو شاب نا هلادنعهکز روبی ردن نم یاو ,یدیا رازی الرب

 د ماما آند هیفنخها اما رایدنا هرزواروکد م یًراون نتارمض
 | وکصا هرکص یدنارردا هدمالسا لئاوا سانو ردعوظن نسج نا

وم هد راحت حرش لات هللا هجب
 ۱ 1 ۱ برکت هکر ز

 ۱ | ندهدکو» ناس تولوا ندرت ابتسم هدا كا هکلب هب د ر دتعډب

 ۱ و دبلع اج هللا لص مرڪضا ل وسو هکرردب وار ز . ردلکد

 ۱ . هداونع كانا بخان نمهدودنلوا لاو مس ند ةع دةر لتر فح

 ¦ قە راش ھو يب هاش ةي را نعو نانیف اکم نات اش مالغانع عفاف

 ۶ ةد فی رش تیدحو ردو پتر ندزفو ںادنویف یکیا رز رکی ھی رب یرب

 ردولو خفر با بیخسا دفع وا هلاحا هننس هدازآ كنبجابصدلو
 سا

 لوا دراو ب دچار دزد هردو یرالیلد تكنالعروهچ

 ۳0 مالةلا ۳



(f16) 

 نیم نا وا دمه داوا ں رایت یا نه انس لدو بجز 2-2 نالوا د رام ندرا_هتازکآ هقسأ

 هعطانانلوا هلرادت نوا ر ةاسم نحب قامنوف*# تفایض*رارد مرز |

 ط.اغ ند تف اضا . هلا هزه رس ڪک هدښ رع ردلتسهتیاتعم |

 | هلباداضرمسکو رارید ینام* قاچ نوک یرسک دیسراف تولوا

 N یی دج

 قدشلوا ےلج ۵ هاعط تف اض هذن س هجر د تفصیس هلبالامعتسا

 ۱ جارخا هلا نابم عج ین٥ هنغیدل وا عاسناهدبع ناسا دا رطتسا|
 تفلاو سینا قحا الوا ردراو یس هددع *یناعم كلاما وا ناوخ

 زارد ةیذأم لبا ع عد هماعط نالوا تدر نوعا تک و تاقالمو :

 ةداعط نال وا « هدننیمج"جوزت نعپ سر عاب و ردفا لاد چت ابو مص ۱

 ءان حض هنالوا هددالوا ع ولطانلاو ه- ءل و ها لدو کو واوخف 0

 هدننوکد تنسعا هدناتخ تقو ادارو سرخ ها ر نوکسو هنج

OEجا یراعتم هدر هدلد هک دکد لک ند هز عد  

uAسکو ناغو , نون غف هیعجیراکذلباوبد هلو هدنرللوصو  

iir ۱انهانو هم ةع هلبا فاق دمورسک و نبع ف هماعظو تیمج  
 هماعط نانلوا ترت هدالتنا هنر ندٌئاصم کاباو لا: هل !ایظفح |

 هلع هب ون ناس هدئاو زرد دعصو لادا ضد مورن تکو واو, :

 ه دعا ۵2. ءعیدنل وا تردانم هر ك5 فو | لک تان ییس)وارب رح

 « لنت ر هدنندال اونبح كاياصیجد و رد هنسانعم ص وطقماوةقوةشم 2

 ۱ طالع نادعمع لب مم نوکسو دلمه داص ف هدنب رع یمسا كفورعم |
 |هلبا هس رع مج: هدر اوبن ون نوکسو ارو ازرتسک «دیسزاف بولوا ۹

 | تی دارن ڪڪذ نکا مولع یک دل هدافا ااا ر تا

 ۱ ٹرک وهدارا یاهو رک دیناناسمهازاحم ندنلیق سم دارا ۱

 | هدفعا واندا ت اسماخو رادعا هلا نبع ن سو هدیشرمسک هن ال وأ 1

 هرکو هلا فاک دمورسکو ارو وا و مث هالوا هدا نوناص هیاح وا

هغد هاا و نل
لوا كمداراعب سو 

 ۱ موز کی هدودل وا یدا

 " لیصفتلا للم ینابرق هبققع یرلفدلوا لفاغ كسان اندو هلا لطفا |

 نالوا ع هدنمب موب كندالو هدمرش فرعو ردح نانو |
 ۲ س

ww 

 € ع #

 6 تفاص#

 عا_یما بل طم

 تفایضعاولا



(As) 

 ۱ نآ رم ددم وا نح زج تنوضس هنوز

 E ةا داضلا فرح 3%

 |فیرح ا تات هد امروز رک هیهعلق لو تاغ ییعدربکا 1 # نر *نابرسه

 :ندّنام زده درک بکر رم ند ءزج یکیاهدیسراف ردقورعم یأیعتسا 1
 .لادزسکل وا ءزج زولوا هل لا لثم هد | ممر سکی سب رع تبولوا لغ |

 !یلیارورءم در مصحت هک را دز د یییدلوا هنس انعمهعلر دهن ازنوکسو

 !یانعم للو لعافمسا ندنظفل نتسامهنساتنعم ی زکب ید نامو

 هغ: یروق * عدفط « ردباهدافایکعدیم رک هیدهلف یسید بکر و ع دق *

 را لاد خوا 1R داض رسک ی شا كدورعم ناویح یراکدید

 صفا عدس هل اف نوکسو لا دو داضرممکهدسب رع ردلعّتسم
eندا لیلفو دودرم تروصلیعتسم ضبلادنع  e 

 میخ نوکسو هی مج څەديسراف ید نفی نا دلاسا

 دخترش یل بنت كامو رم یا مهار یھت * رعض *رزبد زفحا

 ۱ دلما تردا یراگدلیادارا هدلنع نحص : كز هيچ بکر | ۱

 1 باتص شاروا هددنرع از دعداش هلآ او ر ا خفرةض ا ۱

 بولوا طلغ ندرفض هلا قاتنوکسو لوا تاب ۰ نیتایهتسانس» ۱

 بلک رازی د لاخر فهلا اختم هتسانعم ىح اطا هسک اقل طم هدیس راف
 هکر دمازکی اقف هدر ی در ووا رس ما هصد هد دیه ثیدح بلطم

 آ رفا یا دروس ما نرلیسو هلع یاعا هللا یلتصعرک آل وشرترضح همس ما

| 

 روض | 8

 ن راشایا لاو سود بانا لسعو هصعناوا یسآر رقضدشا

 مدال انج لسغ سب مردبا دن ی ی اص س ار

 ۱ كفا ۳ تع رس تخاض شعد ی عوڑوح ینا

 ناق لف ناتضیفت م تاب ٹل کات یل یف نا ككا
 ادد کن یامان زرنج یر لحاضص < یی راشهرود ی ۳

 لود هن زژوا قام هرکض ردنا تیاغت < کود ةكابءامىسولوظ لا
 !یرلن_هدلوا الم لزاوست ةد مهن ام زاما راشم وبن نیترولوارهاط

 ردح صع تب دلو صرف یلانضباكب هستن كت .زاخاض شملروا

۳ 



۳ 

 عیار لاس كناتسرا نیا الانشو ین |
 یرل فان ناروفو زولولوب زادقم لیمزویجوا هدلامش فرط بولوا 0

 |ندهدندع باوا دوحوم هدا لواو دسنم هلاراوب دەدا ا د ۱

 هدنیخ ملا طسوو شما لڪد نکم روبع ند لحرب یربغ

 یاب لوط تولوا جراد وه هد ملقا رخ او بل دلب ضرع

 دار ظ سا شعا ژولوا هنن هټهجرد وس ند جرد س

 جو نیو دوشم یقالطا روغغق هرلنلوا هاش ةموقرم اقا

 یک یھ 2و ی آتطاس یربتبعا یروفغف هي وطنم هما

 كت روق زدم واعد یسعلوا تسسن نوا هدافا یکعد العا

 روت یقذرص هرروا یتیداواررح ا ناهچ یل یر

 ا

 هدر راد يصناا لب وا یر# ع ور دیتسو فیطا | تیایغب

 ندضوح حوا هدهمولعم بر وص یراکدزوس EE نابخد لول

 نف صو توق كضراو تا هدام شعار اردبا نف دھن + داي .بوززوس

 ۱ نالوا داچا هدع دو شا راردبا كلرت هنسروب اب و ناسکس, اظ

 e هنس هل وا قا یا كردعء یسا بواوا دادبحا ةنام یربکا" 1

 کات ردراکشا ی داوا تفرح لهآ 4 هلیج نالوارهد | ۱

 عضو هنورد یلوا ردراښا تار رح هصاخ حوا هپ هنسن نالوا ندعم
 | یسلوافاص هلبا بوسر هلغ ایدرد لاا یف تشوهس *وش نانا دا
 برشو لکخا ندننورد بويل وا ریذب للخ هلی ابیوتسا یسینا
 بویر * هنسلرپ یربج نوساملا لا. یساواببس هلو دار

 ,دودلقاب ندننورد یرعوط هععتاب و هتک دیآوآ طنرلطردقهنره ۱

 قفاوم ادعام ندرالنوب یسلوا راکشاو رهاظشوقن نالوا هدرا |

 عضو هسورد ندو هره هل خلوا هوو سون فرظالب جازم ||
 بوبا ا تسد قارحا هدقدناوا ذخا مساوا مرک هومق نان ا

 ا هدرابد لوا دوخاب شعاژردا ن رد ا نط سس
۱ 



 ۷# هر وص#

 ۰ نيم »

e 

 ار کس و زاص هلبزالوا فرتعمو رقم هنتف رحو تعنص كنس باب 1

 ges A لات رایج ها ۱

 ناوا رو طخ لانا وخ ول تولد ,مدانعا تبضعا تالدالول فاو

 ردنوّرهکیدلرا دانا یرعشوب هر ا ةا هلبایساطعا ۱

EAN. 

 یاضتعف نک یدلوازعو غم زذ راک ی را اب" تالاب یلخراض>

 هننزاتناکم تعفرو تل رم واع هرم تحاص رقت یل یر
 E یانغم كتابا یدرازس خا هدنرلپاوع ردنا تلالد

 یی وا ټولو دن دو هوا و نالا زوپ والصا و

 hie هدنرب رفت واد یرادالوا تا مد !یبارو ۱

 یر ره هدف دنل وا قاتطنسا لاح تو تدناب وک تحاصف

 OF AN لاتتا ترک ید كح زراو ۱

 لا :دالوآا واع توداتاطخ هنهلج جا ەكعب زارولوابحت

 er ا e ايدا پنل او ا نبا e ا تلف

 ابو فلاهتسانن ی یو
 ece نتهزبک» دیزم ووزو تم تباق بم هرابضا ۱

 مو قالطا هداب ی هلی نیس دمو نمک دیسزاقو ها بضا ۱

 لقا قاف دز ٭ ںیص * زدَسال هتعلوا لصا ید یس+ ا

 | ردنا تچ بت رو طاس ید دوا برعم ند نيچ ىکا كعسو

 فالاملاو نالبلاة فرب ىلا لااا خوا ET ز یهاننننکک ا

 ۱ | دیبا ماوقرم "جلفا ل وا کلام تولواغوطزم سا افق ی ِ
 ردشلا مارتا علوا ناشد هلا تیس همانا ةا حو 33 قاب :

 ۲ یوزر 9# رد راکشآ یا دلوا ناهرن جانم ت ےک تالوا لوق ۱

 اف ان رع تودنا هطاحا شونایفوار 4 یراذفم لك یکی او

 ماس رھ هلا سون افوا ابونح و دنه كلام اضعت و یراغات ی داماد :
 تس و

1 
۳۹ 

rcp tin, aD manent 



 هست

 و r نا رب خو زا رم

EE TP E و تب ی 

 نیل فداوا یزادالوا زام همز رو را طحا/ بدن لا ىلع

 هدنلاو يود نیسکنسو مدت برب TG تزور رربآ ۱

 ذج ۷ ھو و عزل هب 3 Ea مورک بام ¢ 4بار ۱

 لار اذهادرسو امت هه وا یدنچ رادل كناذ را ا 9(

 8 hi هان ءوض ىلا احاوفا سالا ئر دوعا 1 فوسفاموب تلزناناو ۶

(61) 
ETTI 

 تبادر“ نمناانا .مظا در 3و باوح هلبارعشوب ارا ناوتاننا وج

amen 

eme لوالا لب , سلوا هد کت دانا باطخ جون بودا لاس اغلا, 

 در رهدلا لريال یذلا نا انآ مین رربو باوچ هلیا رعشوب

 آ
 ندلو د راک ارم بیدلاو جد ندنباوج ربت دوعفو ا ملوح م 0

 دن توس ئ د دوا ردوود فایضمو مر رک تاذرب رد تح اب

 ینأتنم نیاانا مر ظن هکر دنا باوح یارحا هدوص وب هدنلاوتس"

 اا ج سداغت نم هيلا ید سران ا ملو ګةفوسوم هضرال تامل |

 ید یرذ: كيوبهطرشلا بحاص زن سغالاةایجیدیب ینلااناو"

 لوص هلبا ناعدا موس ییغیدلوا لات قم اسب ند داخ عات صاوخ

 باوج هلو قیا اروا یا واهدکد ید ن ۳ هولضوا یک ندهبیدز زدو

 ۱ جو مون » مه واشجا HERT نیاانا مظن رزپو

 1 مخد كيوب رب عج رب هیلاداع نا عوطاو یاب يف نیما هوش

 ات دما دل وهلال اتنا هنغی داوا ي دلو لد رغ اور ندیرل وام یانبا

 ادماع مات ماهل نم نبا! مز PONT انامیاشجابا

 :املعاهالتفءامدو هدومشم هد 7 و لاس ناف یش عال

nا رک قلو ا هفیلخ صاخ دالج ید یر ذب كنو ابلاغ هدکد دراما ل  

لیسادرفو رخ أب هانم برود
و هدفدنلوا بسر ناوبد 

 سا ء

 یرلسو ګو تاور ردت هحباج دعوو ىلج یب هناش ثعقاوو مین

 تونا سا ن راهداعا قاما هزومووره دالوا جاج 4۵ رکضندنس هداقا

 یرابا: لر وب هنا و د لها بول وا فداو هل توهبوج ع املا دعب

 | جاب هد اط ی رک دلیپ هدیا كارداو مت ید دلوا رلوک

u. أ 



1810 

 E قعکسهنارزوو و یر دا یو دنس ا ام
 هنن ورد هلنا لاعا ندناشجاو تدس 3 قدس # رددوخأم تورلا | # قدنص ۹

 ادم دانص من هد رع یععا لورم ى . نانلوا عضو ا

 | تكس ۋا انے واف :ED :قودنصا با نوت نوکسو

 1 شیوه اع تح اس هک ه لوا یخ رازندوکتت لا هبمع فاک مصو نوت

 تارا هام : یییدنلوا لابغتتنا اقع لا داض مت یدانآ زور, :

 تس 8

 حرصت نرلفدلوا تل ید قودنسو قودر هلا نيسو ازیوا ۱

 ا رر ا طر es AN ردشلبا و لدنص »

 ۱ هنس وت سا هدر ۳ ET 2 ۹ 8 رولت ۱ ۱

nئاتسا هطباض هدارفو تاص * شاب ر وص * قدم هلوا بای رفط 1؟ یشابوص  

 تورا یتم ٌةلصار کل فورعم الط هدا نادنزآ هدهلع ۱ 0

 در ددنالمیسلوا طالع ندا او ندب دا ط منو دوم 1

 5 اتتفیشاب ءوس هدیشراف هلل وا هتسانعم هصع ۵ باقا ےس

 نس غف ۇ ددماغ ىل ۋا هجر ۶ ندکانرتس تکا با ره ندءرخکآ

 هباهتیرع فاک هدرخاو هدحوفءاب دم و شسابرنس هلباار نوکسوآ

 .فوخو همضع تس نرباثب فورعم دن راتعم رارتخاو قّوخ ا

fاا را زاکشنا قالطا نازل هیسزاهو و کر هلایسلوا زارنحاو  

 نالوا اشم تارا رالف 2 لا مان محرم شا وس نالوانسات لم |

 رددیعنرغ نوا قالطا انکل لس لف یظ های ات وص نةك | 30

 رول زور ۱ ع ا 3 زی رر مدا

 ۱ هلح شاخ دفن را زع قفس جا هفتم 1 ید  هقیطلهبقنم

 یاب ءوس دیگر ب رب ی ۳ هنتوماود با لق ناما كلا ۱

 قبط بوذا ذخاو فداصت او نار گن هن شد 7
 دوم

 ت



amiنا ی  

 ۱ زود : لا هل ہلا مال نوکسو ےج 9 نی ۳1

 ,هطارهدنب رو هموفره هر زج بولواررح هدسوما ښددلوا هیلعص ۱

 بس جو وقرم هلبا یان نیند ریلی ءاز هل غلوا خدا[
 همسان ا یم هی دلو ئالام یشاترف كنلارف اناسا هنینهوقرم |

E :دو نمکیدلیا زد. هب طا اسم تیبا هلعلوا  

2 

 هدستاک ردفورسییبلیا هدف نیس بنعم زا كنس لا ولص ۱

 وب رحم مر وب خد كن رو تنابج اب ولو طاخ دیش نړ تاک ۱

(0۹) 

 الامال دیدشتو و نالت ټا me هدد ارعا ردلمتسم لبا نیتی

 ات کک رح هدر هطا لوا رد روهشموبد لوینابسا كجوک |

 یدب دیا شاواروهشم ییددلوا سرد نمو سمغتم ند4اڊ لزالز

 ردبققدو هحرد ڪوا ینضروو هل ی دلپ لوطكیهموورم " هزر

 جالس هتمذخوب ڭنالف ےس ایس تماقتساو كالوبا *تیجالص

۴۳ 

 ۳ E لصهدیر عردعب اش یریبعتراو ۱

1 
1 

 اه نوک نیسقف ارز رد طل ند هاب ۳3 - بد لوبمالسا
 وأ یسرافهنساذوم فرظو تدب هناخو یبزع هنساتمب عوض

 | یار او نوح مد ا ما بونلوا تیکرت ندای ۱

 .نوکسو لاو لوا مدیر ؟ همووز .للجخ هل وار نجف فی ۱

 ۳ هناننص *ررید یکیت هل فاک و نون دمو سکو دیس اف بولوا طلخ

 e ی تاع ی مسا كورەم لج یرافدب > a بودیا ید تاناوبج

 ارج هل هلا نی نفو +اکلجبب هدسرافو بس

 ر واو نب مدرب رګ رار هبا هیبدب ,دوکزو_ هوبحو هولص رولو!

 ةف رش هر وساما ردمزالیمفرت ناباکذو نانابحو ناتالبص واوا

 لاو هی یر نم نکس كتولبص نا. هار نیمتیا ووو وت
 ME ا ا هسا رواوا دراو

 نانو قارا هدیسراو یعسا كخ ار اب بک یراعتم # نج

 .a هلبافاقو ن نوب : نوكسو دي رعمججو ت

 ,, مس

% 

8 

 * ید

 ۲ ر



 بوسر هلن فینا هد نح هددنکوشکارر ووا مسقن نوعان و ا ۹ ۹

 كنوبو ارفص لپ وک هدو لصاح «دنرزوا بواوا ادوسیدر دنیا 8

E ۱1  

 قیلغ باوا تک ت کرج ی ید لدو و مرک قلع هوا ا

e E 

 اھا ار age Eh ê قالغ | ٤

 = e دناسد | نرطب یقرلعر كنسهش اظ برع

 تلاح نالواصراع هناسل اه دنطا ولحج تو ندنسهمرتصا ه2دهجا

 من هبطاروهشم ند ديف ر ریازجا #1. وران داد ها[ دلعص #

 شالی ت

 و E ندښکح ناعوص * ناشص * ردرلشهزوټب 8

0۴66۸۱ 

 بونم داي : مداماشعا رولوا ع ءا٫ كيوكماخ نیشه دنو 5ا

 أمام یک ناذتوسب ابو داخ عیبط هلسغلوا تونم شدا ارفصو

 ا یعیبط تا چون 4 4 gire یو تولوانم ۲ اا هدیلاع

 Danie یرامهو شع اردا رو مط ناینع دل كنيعفا لوز
 °: جوتے ھو دز م یانعم نیت دحج نکا فب رش مالک ر ونالعقاو هدفی نمش

 ااا زف هلا نیع ن وک تو افواز خخ ذییرغ یغسا كفورعمیش

 مسرک هلی موارد نوکسونیسو هپ رع فاك دیسراف بواواطاع
 يا تفوز ی“ بد نانماوا عضو ماعط دنیزروا ۰# هر ونض ر ناری

 ۱ ا ناک بتّواوا طاع ندهرفس هلا اف نوکسو نیس ما هد ع

 رداسیضو لوا كهم وور م رەس راربدزب رمز هیات كوكس ای تک

 تدماعط همزلام هدعب بولوا صوص هماعطنانلوا دانا نوعا

 تاالد هنیموفرم نیبنعمموفص ظسفل ردشفلوا قالسطا هیهرفس
 ۱ )دمی وا تربت الب ندنسلوار رج هدرلکنهرف كره دبا

 ی اع ءر ناخ هده رع ابن اشیا یا از
 من هدیسراو - -بولوا طاع نددص هلبااو لی فرا و د اصحاب دا

۱ 

۳ 



 زا

 اد مون هلا لم مو نزع «بواو اید یو :

 نو لابیعسا انیصولامخا هد داروو یت هن ل نحوص « نما

 ِ هدب عی تا تاج نانا واراخدا تاد ارى: .ندز طم ءام هداتسش |

 2 هدینسراف - باولوا طلخ ند ج رهص هلبااهن اکتیو دارت

 هدب رع تولوا طلع ندیرعسآ لانه kas نیس خفه سرا 1

 میس حس ۱

۳ 

۱ 
N 

۱ ۳ 
11 

(69¥) 

 زرد

 تلفغ هلغل وا طاع ید ر ره لباد اص مه راد ور اش" هلبا نیش

 رداع سه هنر اتع یدرا كرا زاكا ندناناوبخ*یرغط* هیلو

 لاد دوو E »نود لقک هلا ۳ ناوکس و قاک بن 3

 ناوکسوداصم اکرم »دارت کما" هدننسزاف ركع اش لاهعتسا هلا

 با نیش مط هد عب تاولوا طاع ندردعظ ةا لادرسکو ارو اف

 ٍلاجر فوفص دارم ندس عرض لبااف نوکسو داص غف لرد عاش ۴

 ملنا لادرتسک نم زد هلناار نوکسو کس و زا

 فوغصیمبیکریانعم هلن قاالد هک یر د ووا نود

 e زدراکفا یدلوا اک ناقد هژذلبوا ف ةد نب ی

 یس ناشوادع ندا رآ طالخا ی ته ی ا

 0 لا نغدلواطلغ ندرفص هل نیتهف هدب ع2 عسا فو زم
 ا > زدشلیا ماتلآ ه دنقل مامان تان زن دلآ لاچم دیش

 هلننوا یعساتموفرم طلخ «هسآربازطن هن-1واررح ةرملا ءارفصلا

 نک | رربدول هللاواو نوكسو مال مش هوا تولوا لاس ندطلغ

 هغلوارزح هدراکنهرف یصعبارفص با ار دمو اف نوکسو داص ف
 ادراک یسلوادلومییم ۹ هندوجومدع هدیسراف ناسلداصقزحآ

 یراکدلبارتبعت هعبرا طالخ | افص ءا طالا دنع « ڪک نوا دو

 ود شوكت زۈلبص كاهررح ةعیراردب ر كيءلبوارفصوا دوتتومد | 1
 هبشاو ھم عطا عاونا نانو برشولکهکردامکح "دریا 1

۱ 

1 

۱ 

 ارام تعشیم هد هدعم فازطا سقف اص مع | نسب دەك عم

 جطزارکت هدناو لصاو هرکح قا هلا یس هن اعا رارغط هدرخ نانلوا

 e رج es تم رج

# ۱ 

۲ 

٣ 

 ۹ ارغ هر اصعا و تولوا ناف سقف اص « هرکصت دماضماو

 *۱رتص #

 نوک بلطم

 طالخا



 0 | دجورح ننن یاب كتل ارش 2 سس 2 ۲ یراسملا بر هبع هنا یر 0

 || هنفایغومو هد امور دنار تغ كان ئر اونم هدهرتغم مقاو هدیه تناج |

 لبالادنوکبو نف نصا هلذملواهدوجوم داضفرح هدنسراف |

 * یار ٭

 | نش دووم دص دام ضرخرک لازم ان یغپ لا فارمس نک
 : مو لا درک اکر ندن رج یکیا هدام هدر د مو ندنابلمه 1

 یا

 ۱ یوم نا نام نرخ E و اوا ۱

 1 ۱  یراجنالابوبا نا نرخ ا تاوروپاتلحر هنلاع ' تجبر هدندو دخ

صلارک ددنع زایی وفع نعانطا ا
 ۱ ا ارم هتنراشد هجا لز ننطات

 ۱ | ارا رج رب * یر ی

 Fem بص#: ۳9 بالا دن 8: و جمع مض

 | ید امو فر هارد هم هلاهرمهقخو موشک« دب ی بنولواس
 ردشاوا صضوع ندای اه یک هدنرخنآ هلل وانام هدننزو یم لیصا

 ريغ نتا وا طلغ ندزوآ « دیداتفج نند روپا لید نیښم هد رک ر نالو

 نۈتلاۋ ى دنا لود هبذ2.اق هف-آ نفر مدلنم ل شم یارص * رددرهب

 .داصرخت۰ دععردعواشنلانعتسا هن انعم ی دنا تیتر هوحو هشناو

 ءایتشا هخرکاهدیسزاف, بزاوا طلغ ند قرص هلبا ابنوکسو رو
 اروتلواقالطا فارم هلبا ار دمو دب داتنو .چابض ف هن رق هدر

 ى
۱ 

 دج مرد ةلبا م ةنوکس وار | حنو لا درملنکز ملک رد نی زک مند هلیادیم فاک

 ون یک همه ءاز اود: و هیسراف فاک مو وعم یغیدلوا ۱

 ب را ردشل !وارقه ظا فداصم هدید 4 كسه نھ یدل وا 1

 هلفل وار ما هخنص :ندنظ هل ندب کا دن رلانعم كم مک نوک

 ربع اخرة ولزا دم و سکوی یسییکرتیانهم | 0
  تغ نوکسو اص منت هدر ریه اعم جوکو لکشموا ۱

 لاد مط ىح دراوعشد ەبىن راف :بولا ظاع ند تعصب هلا

 ا هنفورعم هز # قاسم # راد راوشد لبا نوش نوکتسو |[

 | ل هس لبا فاق هقرخآو هلمعم نیا هدینیسراف یعما کز هرزو پشم

 ۱ ندقاسهرمس



o2) 

 اا لا بم تان منم ترجح ۳۹ / ۱
 دعبعو تعلاو نسا هلا ابتو میظءت لاکو توعد هلا یار ۱

 تاج لصاطاو لرون اچزا نارلتاق الم ذلباا فی رشت ینا |

 بل اط داش را لاس دنجاواب دوغ هراصحت یروس ینیلضا نطو ف |

 0 9# صخر هسف اریصنا هنثطو ج ۵ لمه اتو توا هنر بس 8

 ه دنراتع نح هیر هدر دقم فو یرادضجب ناک تین

 هن فاوعو هدنش ههحاوم د ءسال انچ ن کیا ززا هی ۱

 تربضحو فف سن و هیلع ناسا :ینبه دعو نا هناا

 .یاباطع ناو رده تامل هدقیلو انس بم اقا هراز ءاب ن اطلب

 : :هرککصت دک نا نا رفالا دومی با ناو ارف تایظعتو نازک ن

 نده دم سک غم وب ثروت أاطعا ریسک ل ام دناما ن دصااخ ی الط

 نالواد اهيا دوت شنربصح هرظعم هبرت ردشلوا چچ ندلالجەجو

 دعول هک و دو« ؛مردارم م: مدیا لس جا وح هدرص هنن اهدا لیدانق ۱ :

 دشت نایاب اول نالا الارنک ۱

 نا را زر رک یلع یعافشن رک هارو نع هرنضنحم دھول

 زارک ین ادکس اید یا یجد قالاس حس راٌشهر وپ ددلوم ان لوضو ۱

 نەق هبا راش شم نا من ر ناسا هنج تام
 | ترابا هد هرې ظن تنو را ند هب وب تزمصحب مزاح مرح تاکربت ۱

 یوم گریز ظ هنس هل هاب هسو دنا قو سس یاصع نان وا ۱

 ' نزال ناو و تعد هاف ها یزالوا روح ندج السا هل

 روحی نکیا؛دایشننا دونا یفدو منم .تاوغا فب نشمرخ مایع ۱ ۱

 ناز > ناصع تعاس؛ناردآهلبا یرالوا رزم داغ ئ وبلا ۱
  هددسوو نايت اه ںنزاش رشت یو راد البا e تنم ۱

 نیش هخظفرو ريدقلا کالا هرس سرق رامات تزضصح تادابسلا ٠ هودق ۱

 . کالا هوش شوق مارا ادب غا ما ۷ لرش رهو ,ایلیصاا نکرد مرا ۱

 تەل الار ا هماعم ی زلودل واز مامد نیس هع طور ومالحلا 1
1 
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 باد هنارفغ لاج هللا بص هيلا راش» خشرالبا ماقا نبر هرومآم



 نر

 هصحر هصق

 .تسوداباب مس !| ندا بیل تعی لط هدنپهع هعج لوا قادا | ب ل رز

 یی هداش ات نان تدا اراد اوج رمهداز هم اوت: بودیا ذات

 ِ ne سد رک جد 5

 ی ape شا و ورد PE ا

 ندرالت ولو نجا اراده رک ةنوکسا هاب انس هسز ده ناچ مر دلپ

 :رایتخنا نعاقت لی بو هج انا مکس هادم ولو | نمر دم هن هک هرکص

 للاكل وبا PE بزم ثنطلس تام يويلي

 | نشد« شە یاری فیلم
 اناا اوت کم در E ود یک اهدا یر کیروب هیقوب |

 اشنا خو ناخن دیزز ابن اطلنن زرہ ا والس .دارطتسا

 قاب اب هایشان دن (زاوآرن سلا هو دزهلبا یساکیو هتعص ییا [

 نکا دعاقنم نا هم وه رم دلم ول رهاادع» ر تولدت

 ین هتهروزم ال بۇلاق را لارا هبیدپیرکب زوپزوق
 رز رخ هن اجاز تچ نقد الدین ةر شب رش دوق نالوا

 کک ا: یزامارک او ناغتلا همارک ی الع :یڑالا ماو هجرتلا راه

 هکن دند ة لار ادم اطا. "هوش اب 4 ؛صصو زدیم نان

 هات ئ زاما و لاعدبعم ماعو صاخوو شم هد هنابشا نما من اتسآ

 | یندداتعم تطارکت اف لوا تورو بل داعصا هب نیبرکي زانرتطج |

 واضح رنک رتو زابیباوبا دین ایس قیافح و ناغآ هحاصتو ظعو

 ذ 1

 دم هر ندّیجشا سایج دنمدوس لب نازپر كشا خد یر

 ارق جاا ندعسع اج هددب دخ ما یاشاعو ریل وا |

 عو لان ما ار اتم نی ترضح هبط تاک

 هلا مااا فرش چ ادب
 ناطلس نادیزالوصو هتنناریه

 ۱ هلا رام

 1 | تلولوا زور تمو نوش منبر دلوا هلع هلباهجیر

 نواب اردو زما نیما رکسا هلو و ارزو هرکصادناوزف

 نوه



۰ 

 ست سس سست سو اس یو سس سس دووم. ا
1 
 ۰ 3 ۰ ِ ۳۰ ٤ ۲ کت ۲ ۱

۱ ۳۹ ۳ » ۲ 1 1 
e 7 ۰ 4۰ و `. ۰  

 روند تستر ره نادان تنبیه 9

 لک دن ر ام نره بنت رد یک قوا
 یاد هلال وا:یدننلوآ ایف نوجا ههشاهکل ریل دیت ه5 ھی

 شب كالبو حمو هض وحازت وفرظر بربواقصتو قادر ۱

 طلحو کلی اف یراذقم .تعاسیکیاهلیضاس هذاضاقاض قا: راد ثم

 رادق هنناهتنور هو خا قالص بآ نی دنور زا رکبصذدهارآ" هظطراو

 لئاز نت وه نرخ یلرهصوت یعدلدرد كار هداتفاضارخآ الا

 ۱ | رلهدبا طفح بیت لع یرلوص نانلوانخا" پویا رازکت هلو

 هدادپ یادنشرات هتعابنوتر زا زدم نوا كا ناتا لواصالخنادوب

 ا نن "رم هذق دلوا وح هلزاافنآ ینآ نانلواذخاه کشند
 7 لجن یا نانلا-ادتیا من هدرا هد لج یس هل ۱

 | باص# هنلوا طق: دلکش ناال واد آرم واد وف دلو :ببمرشاوق

 نیس مه دیاتفج یخ ورم یوم :نانلوا لاسرا هلهسک [تدشنام

 منم با نیت ه دیس عب فولوا طلع د سەل نوکو

 زرکی نراص* زرند وک هللا نب متی وابا ناوک سو هبمع یفاکرسک |

 ایما نامغا اها فو رەق ەد ر قارش د عماج ناخد مم ن اطا س کلا وا

 ناطلش هلع دمی ینا المار رەس اار وارا نوکسو فاک ف غ

 .هیسراف تاک مت یل تتندنفا نولازون ندنسالع لو ناخ دیزپاب

 لاى ننویوط ادر رک رد ظن: زي واطتف هلا ارنوکسو

 یلدلوا ن د٤ ذو نقلا انش هزاتاد مضسو هماغلارصف روم ۱

 لا زاشم یا الوم نام ناش ماش زکر یدیطزرک 1

 یزلن ان یشازقلا نیدلاروت بل زرکیراض هيلع هیت یلاعت هفلاخسا

 ۱ ندزلندنفآ هداز هیخاو خو" هداز بیطش ندنرصع اا ال وا"

 ح لا جرگردف نصنو نخ اف ادقمنفلومجم نجیب رم

 | ارل اهدا اتسا زر

 meee ةبوامسلا تاقالا نع رج ملا ةيايظطافو

 لعتروص

 نوباص



  TTکر ندهزج با موقرم نغور شرار د جرش هی نیش دموزسک . ۱
 | وین جین اپ نفورو راکش ید ذلوا مش نغور یلصا ۱

 هاب هننرهش نو اوا تارا غطا تلال فنس انعم مس لرش ن
 طرف عیجن * نیایش 3 .نیدنلوا ریرحت اتومیشرافوایاقعا] * نیش * دون

 ,تاد هی وین د نازل یال اتفطا الوا. رد راکش -یمددل وا نم زنش |

 تایولح دهاتشم هلباقوذ راس هلذخل وا دوس یراق دلو ماک نیش

 هتان ناو كز وش لنهرف تداص نکا راکش: یبص هرمش

 ۱ زاذلاد هنر ی مدع یی .ردشفلوا میخرت ندنظفا نی شش
 .یرلک دلا جا ط تاک هلبا روغو لاعا ند یهو دند 8 شاش

 ۳ ءاخ هدرخآو هلم نیسدموریسک هدیسراف یعسا كفورءم ئش
 | فنون واتس فال وا نددیدخ ه دېب رهو لوا طاغ ند میس 0

 دلو ات قلا راغ ن الواد ندیرخ تالاادا دوق هلن

 ها نا نیش ختو هفو زعم واوو لوا نیش رم ه دیسراف یعما كنب زا زیر

 ۱ نیو قیام ا هدف ناف یاشاورعشو زر هتساسنعماولناط
 | تىنىم ایوبلوا» یوضزممسا نىنا ىك لد دد ررةمىداربا
 | *دیاط از دغم واو هنس هل زم با لامتخا ترذک ب ولو
 | هلن اوسر شنید ولج هلبا ین نوکسو لوا مم هیولناط |
 ۱ ها قابلطا تاتف دیک اننوئو سست هاب :یدبا شه وا ناب 2 الو آ

 .هنخشهدنرخ یرلکدلبا شعنولبار م هز هزاخا نفس * هشبش#ر دراک شا

 | قدمالوا بایضظهتس رع هلغلوا ندنات دحر دطلغ ندلاکش"هشوش
Eاو دنر یاس  E, e fia 

 ی 2اا | ۳ نولاص #

 هضراعلا سش عصا نکلراشلبا ناب زاس دینا  دجرکآ
 م ی ا د ی و س س اچ ےس مس ن م

 و

 1 هجوانا هاظینبدلوارهاط ندطاعو رسم هلىازىتەئ كيه دنانز هس

 یدلوانابنج هماحل هناي قن هلغل واراک راد نف اطاعوت هد ةا

۳3 



 4 نیو تست عام هدییرع لا دید ۱
 قانرط قحن ان مشال ن وک سو نیش عج ار د فیس هلما ابن کسو !

 ۱ یک انس نالا اه ریست هلو هنر اعم نالسارش هلن نخسکو ۱
 بوی نمم ا رک :ky ياپراق | رئار هدتاو 1

rag rma 

1 E E E Fares 

 مدقنلوا قيلت هبا مراب لب ند نخب هبناج نانلوا نسخ الب ةو
 عا كمماسح و رول وا هجوم باب امف: مام یفرطندیاحط»

 یرادقخ راف پونلوا عضو هلا اهن ن دش لاح سنا
 تیاغب سا ردنا جا یکینچ یمن ن تای

 نیش مه ه دنيا موم-ن تب هل بیضه هک # حب #۶  دمنراصالعا 1

 طماخ ن ندعیب هلا نبته دن یک ر د مد اش نا تس با من وکسو

 یا دعو عض دربشم.هلبا.یرع قداز دع ارج دم زر بولوا

 دتورو هححالاو هبش هنواقرتغبس # هم # رزید ۳۳۹ ّ

 هی رع پول واطلخ ندهماعش هلا نبش نی تا یاسین

 نوک یضارادعج ٭ دسار ذ ماعم لب میچ بۈ بدتر توش ا

 ىك ونۇن نوکسو نبش خت هد ېس زافر دلمتسم ها خف قو نعمل

 بم هلو نم خخ هدم این واواطلغ ند تیب ااهر اچ ظاو
 كفو ر عع ءاغو لبصتم هب ةنكش 4 دن طب تانا ول ناد ریش زاید

 رسک هدب رع بواوا طاغ قد نادر شابک رہ نادر را هدیس رفیع

۳ 

 و ا

 ا

 تم ترانا مفرظنادو تد وترش رز د دنا هلا اطنوکشو تا |
 | هذغاە دنن طب هدام تالا ويح زواوا كعد فرد و سینک ر تی انعم

o evenو و  

 |هلعلوا مو هرم لحم فرط الاغ ءادع یخ لوا دوس قل زلادسب |

 ح بانو جارخا ارت نرو ٭ نخی ۷ ردسع وا هیت سلايل

 رک بگ“

 # معب #

 ا



 ٠ الب ة.دتب اا  belهدیتسراف تولوا طلغ ندروکش ها رها نت ۱

 ا پیچ اکو ەك باوا ر وتاج اربد :هدنشابسا نز هلا نیک

 ردنا ات قاسيا هدنیاکازت نالوا عفاو لعاف یتهب لوف كاثما [
 جالو نو نوبههآراا دلار کم ادنفل شوم تقسو |

 مود رمت ع ما درو ت الصوم بک« دنع وواو یرللاباو

(f 69 ژ 

 | روکش ثم ان ءان مم نالوا مقاو تفص هوم هدا ةر وکش ارعا |

 رد ناش لپا -دارب:هدیدع للع هدشن ان ءات ع اتما ه درستفص هلوقموب

 ,ندنلسلبطا بابن ع وضو نوا هغلاطبم یسییحاو علا
 . تن ءات ءادخدنلوا لنت نوصا یلالد ها اعم صوصخحم هفوضوم
 : لعاف"نیعع لوفف .نالوا زر عاود (یکهزوک ذم لا لول وا طافسا
 ,یالک ةودع تبل هیاک دعاق نط انا تنات هدزلنفص نالوا عقاو
 .هدهیزع لوصا یربغ ندناوح داتش هنا نولواد راو ؛ضقن هلن

 ,هسدصو قیدصو ةودعو و دع یتیم هنس دعاق لج هضرغنو دض
 | قع لوعو هک هلوا مولعم دوب ر دل عتمه ةلک اش موال ام. هنن زا ظل

 | یک ةبۈلح تاشو ةیوکر ةقان الش ولو لخاداتهییارولو لومفم
 اء قم راکت یننذلوا هنن رلاتسعم هی و لگو ةب وک زهر الن وپ

 ردیاب اما هل نیشسسکهنسانعج بغیطا حر نانلوازبعتزارب وپ
 اف دیاشزاخا ب ولزا داغ ناک لاش هبا ناک فہد لع ا
 كفورعم یشنانلوا لامعتسا هلبا ییضوعوم* نادعم ید نیر
 ,طلغ ندنا دعع۳ هلبا عمو نیش خف بکر م ند زج یکیاهدیسراف یمسا ۱

 لدتا ند ارباب فطين موضع ما من ع ایمیل
 | هب نبش نوکسو نیمو نیوه خخ :یلآ شار اس ابق هبهجسمم هتسانمج
 هللا لسلام قوا هپ ج2! هدسوماق هلی نیتتق عع ر واوا عجم
 | كعد قرط مومی سېنیکر بی انهم هل غل ۆ انس انعمفرظ نا دور درسغم
 ااا کر ندنسلوایب رع وا نج لعوقرمنادععش دازطنما رولوا

 ح هدوب رد مت هم وقر فر ظر داراکشآ یی دلوا ندهبسزاف دوار وز م

 کک ا ندا ا کک
 دور ەھ 1
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 هدب تازا طا تومور لانش EES هديا او ۱

 | كنهرف ژربد فالس ها سن هبنع ءاف ندنا نالیصیصعالب
 ۱ كن هروب نانلوا هفاصا كن هننورد هرش هرزوا یلوق كننرکن پچ

 ۷# ترش 8| لامعا هور هنین یاس هظابخ هنب راک بانا £ تۈ توس

 ]| كدورعم یششلزفاو شه وط ندرلبش یربغو مشیرا ناشلوا
 [ | هدیشاراف ردطاع ند طی ریش ت هلباازدیمو نکو ویش خه دبل یا

 موقره طيش هک بلوا یخ.دخهلوا تنه هبشصاویض من
 علیا ha فولوا ا شلروا ندنغاراب امرا

 تر # هش ش *ردشع وا ےہ هراهنسف نانلوا جس و نایروا ذي ضان داش

 هدیننراف یا كهورعم یسنانلوا ناو لب فتو

 ورک صوصخح هنس اندفرظیهوز بل شفا والا نده ۱
 هس انعم هح س صا ةللبومأ ١ دس رعتولوا طاع نادهشیش هشیش هلیا فو نیش

 قم یالطا شوش .هربعیلر هیعوآ هک هبل وا نخرلرب د يراق هلبا فاقذم

 فف الا عادض فو رغم هدا نا | دنارمت * تصش # زولوا طلغ

 ایر نبش غ هذیسراف یم« كنلحت نک ئاب كنيم شات
 یفوصخ ENS دظلع ند تش هل ا لمنه ینایو هوا ۱

 نیو یه تی هد ناک دهر دی ضنا هک لوا مولع یدعزب هززوکاز

 ناولهب توق: هنس "تامزلا سا نو رکآ ودر نایاب لارمز ۱

 ۷ وا :هس# كن هفورعم مۇھ * ول اتفشب * اذن ایم قبض وصخ هماسمآ ندرت

 هل ره دم بک نذیر ج یبا هد سزا رول تسول اات ددی ا 1
 نیعنوکسو نیش هنسلادرعونهدین رع ب نولوا طال نیو

 E ا۰ واوا تفش ی ولاا كولا زويد ها یلاذموا

 زا نزوگتسو نش خو هوبم فاو نغم نالوا زاس هلورا ول | 1
 | كع دشلوزاو لب ضیخر ی کر ییانعم لغم وا دن اعم اه نقش

 نیو رذشلزا لاتعفش هلی هينا فاضم موت »دافن اع نام 1

i1 | هیکو نا تولوا ما كنم تنا ی ادخ هدیشراف نالوا مم  

 *هرۈكش* E روکش * هو نشو ا هم هتل ا ا هدلقن أ
Fm ۳ 1: 14 
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 # نیس

 # راتسرس #

 ۷ هرش 8

 ۱ ی هدرم كی هلا ینبایلوخ ردله ال موفرم بارش نور ست

 هل مون دلع نالوا رممعت نسج هدک دنا سولولد نواوا هدر م كي

 روزنه ند تور اعم كل هددلوا رادب نامزدعب,نولوا سو ھی

 لو هډ ادبی اهجنیوت دام: ست ۱

 ن رد * عوارالنع هدهعلا شلبا نامزرف نی رال امعتخا وال ۱

 ل ا سرهو لوا كل نیم نکس یر کپ نادیلوا صرف یخ لر اتم
 با نتف هدب رع یرلوما تایم, ناديا ع ولط هب سبام هام ءا |

 | یزومو كبنلکش یزوف نانلوا ضرفلج خرب نیموفرم نیمجا

 | دوج وي نخ دری ص لجن ةدنسبل ام" بناج كرالنویو رد هدنس هباث|
 طارشاهنع ومع ودع اف اطاید نت هزاتس ل وارا ضعت ند رع هلعلوا |

 بانان اف هنسبانغم یارانکک كرا ةرانم # فرش #راردلاقالطا |

 قا هوا لوا و زع فاک مض هدیبزاف, ؛ یوا وارا شیشه تڈ هو زنش ٠

 !یدنلوا تر دایف هدنف هلغلوا یالتخا هدنکرت رد ور عما هنس انعم |

 فرین صاصتخ ا طر شورا د موا خرش هکر درا همر تش نما کموقرم

 ET  هبساللعو )و ات سس ۱

 لدم هرو ک ین صوصخ منا هدیسراف فولوا طلبغ ندناظرش

 قاطوندفنالوا هدنرروا یراوبد هیلو هدس رع ردعد اش یلامعتسا ۱

 ۱ هلباار وکو ۵ | نیش م نالوا ؛قالطا هتفح نالوا «دنرانکن اول

 هتک ییناتوا * نان مرش مرار هرکنکه بار غقو نون نوکسو
ُ 
1 

 راینهرسرا ریدر هل مجرم واخ خهو قرم یانعم هدب

 ۱ ندیا نور یوکد ازا ښو رولوا كعدءوادوا هلی اه الو نیما

 | نام یغاشانیشاب هدک.دلناءایحس م دآ هلغلوا:فنس اتسم یا آ شاپ
 ااطعبو ردشنل وا: فذح ریز ء بسه هدنیکرت ندف وصوم هلنا تقص |

 ندتسوب كاسودرف میکح رردیا ثفص یخذ هرس یرایمتمرش|
 تاراسمرشرس هک. راکهربخ سکا یاو یاب هک ترب ندزهاظقق

= 

 ۱ كفورعم تا نانلوا ذخا ندمزوا هراز # هرس زاتسنسه هکاللک

 چت

 یک



` 

 ۷۹ فتات وک هنسانعم کان هد هل 8 ناس * رد فاو لادتساوش

 Fae هردو« دسوماق ینبدلوا لمعتس اتطاخ هل

 ۱ هلا ریگ» لاد «درتنلاواتحدمو دن دشنو نیش خفی یک هالا

 ایسا ها هلم نیس دم دارم کلن هدنس راف ولو داقشاهلا
 لاد هذ هتسماشو هلبا تانشه ء ان هدرخآ هدهن رمح زاید ال اس رارد

 بارش * ردسعباش تیاغن یلایعتسا یاهشو تان "ملا دهم

e 

7 

 كينع ءامرکسهرهنش» هلبا ناو هثټ هد هسا یو عقار ق طنش ۳

 زوهشم دی دلوازج لب مم ناوک اخخ یرهشا مسا هد تاغا
 دا دزاوهدن :اشلا ےک ن افرفو مظع نارق نکلرلاس ندطاع و

 هلفلوا ره اظ قرف م دو ی اروهط انارتش هللات

 اب نج رج ایان هدفرف ىس نيل .هد هسا عاجا قرخراد و هره |

 هتیطح اقیطت هب هدع اق یعرم«دموزه ناسلو هوا زش ئا ا

 | یبښپ کر یانعم بولوا باش هللا مدفن نجا ( فاح هراقن

 رفق اجر ندنیععاسو نیئراف نکل ر داراکشبا یتیدلوا كعدوبم مارا
 بویهروس تئارف هلا از ده یهورکهمسا نوجما سایتلاممد هکردا وا

 أ ءادستبا نللوا ر وجا باثع هدملک" لا رک ابشاو لصف نیل

 ندرفکبا f N عیانضنووک انوک نوا ماع نارعدیتجب

 زمطالبوزب مع بنعءام رادقمو هرکصادندا جا ریاخذ عا

 | نادعمرب هلی . وس هَ یسیفاصو ناتلع ردنا اا نامزرب هدلر

 بول ااو لدرس دوب ۵ زبنکو التبم هتنلع هنیفش

 ۱ ها اک ن دات هک وز امشب هد اتم 2

 | هدیکرت ناسلو درج هدرلکنهرف غیج ر هلوا درم مسا دیار

 أ هدیزد ناسا یدنلوا تردایم هنا هفاطا ار دف لع ها ئ نیما ق علوا 0

 | یر كبو اسایو باما دعو بح ی بکن ه ندنینلک یاش :یلانیعمسا»

 ۱ د ا ءهدږک چک دا فرخ هکدونلوا لښته ون آرش

۱ 

 ۱ كاج یسورهد هللا نط: شلوار مز ندننرا سل اک هک دلیا شوف ل

 میری صخا از د ارها شما وا طفح هدیلاخ لحرب بولوا

۰ | 4 
 # ناش ۰

 ۵ تاز #



۳۳۳۹ 

 # تها.ش #

 حس

 هی ۰

 ۴ یوش 9

 9  ناتسبهدنب ۳ ة رادکسا یاب ىا رظردیارمایوید لدیا اد طابشر

 | | قالشذر هنس هاب مور ٩ یاغخاوالث یزاده,اشم بوراو هموور ها

 اروضجح هلدازارعا اک عطف تی نآرذزارولوا سر تند مکی اک

 ۱ | بول وات ی طضب اغا ندنکیدیار اط اتش اش هدنع دعت :هباغا رسد ۱

 یاغا «دزاغاهنمالک ل درد شب ر اپخ هدطابش ید هلن دن ام دنفا |

 هن الق الط هکنیو طالع .ناعااعارفانسم هدښبا وچ رونلوادعن دزبه

 | یییوط ن دزلندیالر دقو لوا ییددلوا !ماغسیلح كر هډ م در دنښدن ۱

 هدیسراف بولوا طلغ ن هبژ هبا یتکف ب د یر دیار چن هنتم ازم |

 لابعتسا یلعفرک ار ولک هباشم هلبا لوا خف یی یرابنقدلوا ریکاز دم ىج |
 لمعتییم میش ندیب الو روید ایش هبسل هبشا همنیا رونلوا داره ۱

 ندهکبش لب نیتعقف یموصخم مساكنيغا قلاب رشم د هلزوا |

 ردندّتماشمهغآ یتسهلروا قالطا هموهرم سل هکر دلکد نخراربد ۱

(f) 

1 

 ا حارب هدننوردیترام ا هت هنش :نب لصاطباو راردیا ثا دجاو د اشنا

 ۱ هنلراد جد «دنرام لزوکص هلړس ایلح تلع هدنایسح هیلاراشه

 ۱ رایخ ه.دیطابش و مدرداب طابش مدلب !یراصمرادهموب مدنفا هلا

كفا یاعا زادربت مانیلح
» “دسر ارارمو ازا ۳1 ن 

 مانالارینکخ اع

 | كمءنکب نعي تهماشم.:تهابسش * هيلع دهملا ی دبا شلوا

 روشدردراو هبیس هدام .دارط با زرد ندې اع هلا مم دم

 ۱ هلرک دو نما یجب كنج سابقلا بالخ لع یج كموغىمەبش |

 / سک یکش ٭ ررلیعسمرخ ید یر دص كنوبنشا یکی یچلوا

 |هدېرعا یما كفورعم سبک صوصیسلروایب کیا قلاب ,

 لیس هلا ن ںاس نوکسو نون غثهموقزم عآ هدیسراف بولوا طلع

 یعسا كف وعم نهز داو رنث یواج ی هفلتحم باولا *# یوش

 ۱ ردمیاخ بایت هل یمادایرب EE ۱۵۵ وا نو

ESاهوقن  r RE 

 | راتو هدیه غلام وفوق یوبد هک بش لرد یرخ مت دشا



(to) 

 هلیارظن هتننس تافل لاثعاو لوق ناو ذره نزغرب

 !سومافو یتا ماما هیلرکتندناربتعت هراز وت لا د هما ر لا هلم ۱
 دعوا صا وغلا ةر دو ندا نب ERE :نلازومازو یدابآزورتف

 دودزب تشو رس هلا ه٣ نشو هم هات هتک ی زالاماو یر رج

 دزن اش هاوان !نایتو حرصت ئ رلقنا واهفیعض تأ

 نشدم هدشزاف ورع مسا ران دام عت ف فراعفو مقر راس وقت مش ۱

 ارق هل نه تۇلا طقلغ نددرکاش هلبا انوکو ارتا

 یاو لواژتنک هن یعج كخوقرم هک بلا خرد يامال خاو
 لاذو اب ىرتشا ۋاھ دعا وا نیءهالنید جن رو بولوا مالت» ۰"

 e ج دود امم
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 ضرر ند مالش هل هم نیش میش اطلغ » دی رع لا ی ١

 اقوا زکب یب هخرکایسلوا طاغ ند سه مرد شا )

  ۲۰ ryنه «درکم قم ةدانلا قرخح ید رخ دهالنوزدشع وا ۱

  ۱نومشرخآ # طاشا# زدیم لذا انتم رک نر اقرتیلک |

 دیکر هل هوا نکس یجرکب یان! هک ی ور ععهام هتفور نم مکونحل 
 هد رع زاد اش نل نلامعتسا ملا اطةد رخاو 2چھ نیش قوا ناراد ی" |

 ناک ات هعنطا زار ٿا شش الا ات: درسا هب لوا لا 1

 | هدر انا و تورش نان ام ود و هد سل نا شفغلاو جا هیلعاع ارش

 | رلدالشق د انتا وت هدوادکسا نکیا ملا ناشی یاسغارب نا اا 0
 | شلیا عدقتانف تسرپ اغا رجا اذا موخر ھىساب ی *ندناعارتخا ۱ ۱

 4و د خاقر و ارطاو نیس ودر درا غ ۰ كشر داشت رايح « دنابتش

 هو یا هدل وضو هنس هناخ فول وا 1 ا دان رار ۳

  نکیآ:دیزاورفوا نیش اب یش نشاوخومادخو هاب و عات مرو

 ین هاب مزرب قم" ااو نو وا زا طاش |

 اهني هدیسراف" بول وا طلخ ندا هلبااظ هدر هل ته نیس

 ۱[ جانباز شلا ةداعسلا زاد قاغا ة دلو د ناخ دوم ناال |

 ا دنلاز اش ىاغا شا بحاص ندنفداضت هفوفرم ةا وتا رم تو ۱

 he اردصوضط عرس قغ ا نخر ا درام هدناشاعا ا

 4€ درباش #

 # ماش #

 هوا
۰ 



 ۾ خاش#

 # ناورداش ۵

 .هرفس9 قدك

 ةدنفارطادب اعفو :دخ اسم رکا # ناو داش * ررد ن حج نا ۱

 اقساق هموفرم تآ ۱ اظ داوا دص قلا نع ج ورخ هل قسفىسناا
 ندلعاف هعیص ندساتلا عفد هد هرس تاز نکی مرال یقالطا |

 قب |. ئالما :دقوض وم كتفعض دغ او هه نو هلا تالتنو لود ۱

 ی مزال یف لاه هتل وا قوس دقت لح هه کن تل داق ۱

 ملاش * ندکعد 2 هفت هزاوو هکر ذراکشا |یخندلواخ ر یار او

 , هلم لیتس خه دیب رع یه ج۳ا فو روم" یس نده اتش یاه رس

(s4) 

 | نننلصا مش ای کشم ٭ "خاش اه راد تفت شه نع فو

 هدیشزافر دعب اش نلامعتس انس انعم نادق هذزخت دلار مو رو مطا

 نش خفه رع ولو طلع ن د لاشه هب رع فاکهدّرخآ و یشدم

 تو دره لامن خاش هدیسراف ناسا ار دربکش هلبافاک دمو شک
 اد انضن وکسو نخر ةد رعا هکر ول واقالطا هنلاث جاغ اموع د

 رذلمغتتنم هلنا ازنوکتسو نایت ولهان ئا وج
 جیرخ تۈز رتی زوز یهو تقف زم نادوترج > یکیاءدیسزاف

 ۱ دانا نقل م ءار .نفو اد رش کسو ناش نوت لو دام تاناتنا

 ۱ ۱ هزار ةللاوا و ادمو دیدشنو اف خخ ەد بولواطاغ ندنآور اش

 ۱ از اشیافبآداش لا لاذنوکسو نیشدم نوا رس تا د کز رازد

 ناورلاواودموار مه قانع ندنظعا نفریسه الو وص قوح عن

 یدکی زدن اص تیکرتدافم لذا وا دن لا دم ی دیک یز هلان

 ۱ ا ٣ دازا زج رک د یفالطا هفوفرم عضو زولوا كعدوضقوخ
 ازاحم ارظا فن ایا ن ااو كزراناو ر داش کات نانا

 هداتیفو یب هلا هیبت ءاب های هنقنق دارظن دنسا زالوالسکان لازعتضا 1

 دلبا هو یکی ینیدلواءامقباف ه دتفیفجردممعنم كمك لا توشحاب

 | یالیس غالبا تط ن کر فو فف انآ ت اط نوا زده وه
 زاد ٹنل وا ےب ین هغ اذ لا تکرح هل قاغلام فال کیا زاکز و

۱ 

۳ 

: 
  El aj ۹ظ و

 ات سموم
gan. N:ڪيف س ۴۳/۳۳  

ER ER 

 لبعتس



 شوا لفن هداف یادو, هدع) شا را دوحو ِتابیسا هدنرللاع

 خرس هدود را و ذفاف هو کسیرلتر ڪج نبت رول اود ردنکسایح

 عزم هک روتلوا لعن ندمکع بید 1 سايا ملک تا ابنا موقرم

 ناتسسراکت یشیر وا بوعارب ییلئرب هدنروبع ندنیچران د موفرم

 هيه موسر و هیب رع سوفت نالواهدنرزوا نادانسواو عضو هدیچ

 راکنشب روا ابا بولوا بمس هنب رار انشا هدملاع هلبایرز ےلعتو رد
 نسیدجومطرابخاوهفارخ ثندخر او شهعادوجوم هدنیچ ُهیاَج

 اب

 ات

 نچاتیربکو | قونالا ضیو براقع لص الأو ردیصحنانم|
 معن یرلفدلوا ماه ن ثر اک ماسچاالب ءاعسا ق kê ا

 جاقرپ هنوکوا كنبراغانوا ماظع.ولم * ناویس * ردمالک,*

 نیسم هدیسراف يک کل هکلوکف وزعم یر اک دل اعضوهلانوتس :

 عفو اظ رسکو م 3 ویت بواوا طلع ند ابی اس اهلنااب خدا

 بد رج کالا ِكوفر ه,نابناسنو لارا د دانم لا مال دی دلو"

 .واکردیکیا نالوا تصا هدنر ال ثتلکع : نیما نالوار رحم یسزافو

 ۴ نصاب # نون

 م س تمم اے ےس س ا س س تا < هم

 نا مط هد چب, هخیص ا هرادادوپ ین ناب چاو دل وما

 ۱ داود با تان اور ا نوجا هد اهر مالثبلا بلع نا

 را هدبسان ةا هدینشاب .هنااو هدب لمس صصع وال

 | یانعموردشلوا فذح یبماهندنل انعتسا| ترک هغو ناب هیاس بک رم |
 | ج رعو ددلکد نایب جانم بدلوا ئ ۽ خالص هکلوک اک رب

 ها
 ۱ رونلوا قالطاخد دایی دنا هيس” ۱

 | هیش هر انجبیرقالب ORR هدیسلوس ںک ا

 | خد هفوزرعم ىش تبان ندنتزوضر> نانلوا ربع یفوک
 ځو باش هلبایشدم هموقرم كنس هدیسراف ر دعیاشقالطا باش
 | تغل قدم هلوا باب رفطن هب صف هد عو بش هلبا ان نوکشوناش

 نأاوس #

 6 باش ٭

1 



 | د شوا سنج مما یک هبا دو هیځ ةئ وم وزک ذم هتسانهدو ممر "برف

۳:۳ 

ع هلنافلادمون ون نوکتتسو نبق غفهدیرع
 | هیس هزو شهر هافن

 [ قنعلا هلبوط یوم كقنعا هنساسذعم نوزواوش وتیک ینیدنلوا 0

 | ندیم وین هاوا یعوضوممسالدوهسزخسخ سو |
 و دراکش !یغیدلوا طاع ی کک لب ویو نوابه ات رزکمو یکم ۱

 قنعلا ةلبوط هکلب بويعا وا دنه یتنح یاتنعع نداقنع هکر کم ۱
 هد ن اعا هنج یاد ق ات ب وال وا هدارا وص و ی انعم هنس انعم 1

 نوزوا ونو ىا شیما وا ناب یفنذل واشنوماهنعدارطتسا.هنلواانب

 , قشاع هما «یارالبا فیضو ابا تندم هذهیارم بنکز ک انکار |
 ]| هدایز ةلباارز مسکو همجمنیخ نوک سو مح ترغمو رواوا تدنلبیف |

 یادوجب و ك: لغد افنعام ارد هنشازم ناغروک« د دالب نقاط | ند نزاو

 || تن[ ع سوم ت زض >یرلتاورو لن ن ڈام نع یل اعتلای تمر سابعا |
 ندناوحره دود عم ن دل ارسا یبرداوتهدنن امر مالی سلا هلو

 هدامو رپ رویطاا نتبحا قواد هرزوا قلوا تمالع ربهدودنک ق

 یزو بطور شوج ؤا هدب فقلا ت لازا :بولوادوجوم تفج ر ا
 | تافو دعبب شنوا ندیا,تتفلاو لا هلبا لی ارس لکاو دیلصا
 | هالیخ ن سیف نددجت را هلع لات هللا تاولص هیلاراشم ین

 | هدنضرا نیا باع نطوم هدننباو ز لک ناو ,شلجا..لافتا آ
 | دیش هناتسن ایزو نولب هبا تاولاعاونا نکس دوکو مات خو
 | توج و نیتیاوزا لک لح شما طرب توزوا تیاغب ید وو
 نيم وف هال دلش ان ۸ بالتخا ید ینایلص الر هادا ضانتفا ىز وطو

 | هكر اتاك همرکم یب لتسرم هموقلوا دالدا یتسعتق ندنیم قم

  هدنناعدوبد ةف اهیلع طلس و املسعطقا و اهذخ ملا خدا

 اردن هردیرلهد)وا تلاله هلن هلبا ملتسف:ننوتدا تباصا هتعاصر

 | ترضح هلا ین روهشللوهام یلع یاو ر یز وعد كنهرف بخااصو

ives تست 

 ۳ :ناعطم



 ارب د ینا! یرعش ید هزانوب ندنرنب رف ل بهس ن ولوا هدعارذ لوا

۱ 
 انغ تاه ذهل ساعم تعسووارش و علب نالوالوصح هام هلغلوا

 رولوا طاع ته ایا ه تتصاج ف فرصت كم یه ٠ هدا راشاب لاک

 تسابع هللا تعرعتورنمغآ ندرت شما زارا د اسو ه هک ر کچ ال بشن از

 بدا هیلع سو ا دق برج نالقو ا م واپخ زما هست اه دیعرا

 دنا اد وک و#*لس#* رول وا ماس ناد طاق هل لاتعم ١ .تدآنو" تاو يا

 تخل هدیسراف "یعسا كلرا اد فوزعم نالوا بب اغو رهاظ عجو الب |
 ندلیکس هللاا مالو اب نیرکسو یسراف فاکو نسرسک ی ز هوا یژیرمت
 لری د لولو هلی هامه نوکسومالو هم ءان مە دیئرعا تولوا غا
|۱۵ 

 سست حس

 ِ رد اضع ایرعشنکند رولوا هداروحخ لوا ر دروبعلا یرەش یر

 || ند نف داصت هنن وکی چوا یرکب روم هام لاسر یراعزلطو
 ۱ 0 هللا فلا دمو نیم نوکسوا نیش غهارعشو ردررحت هد هیلاس عواق

 فیصرخاواو داصد ناعز یرعشع ولط تفو رونلوا قالظا هیالبا 1

 || هخیدلوا یداب هاوهتفال لب برق هیون وهاو موههداب عفدناو
 :س | نادرو مىغا ڪش ۱ رعشلا تخو دن اف یرفتللا تعلطادا ما

 | ذس ب نادر ومش ن یادم تسایش نااار احیا .بدنرت * تسایس|

 ۱ مور ناک هفالع رها .تسایبس هلا: ةبنات نیس مو امو ناسک

 ۱ لپ هزه اتر بم دل نت ای دبا راش یوم ۱

 ۴ وز مارو یدک یاو یک رادان

i? ۳۹۹ ۷ ۳۳۷ ۱۳ دی لا نا وا  

 | یهاشلذم هکژرزویپ لقب ندباک من ءزهالآ موج یتسفینعوقو بیس
 1 تن هست س هب الث و الروا نکاح د وح وم هادف زاص ر وح ناخرکنج 1

 یراح هدنراثدب روھ دنا یدم تودا مهد نهن اووو اب و اص واهن رب رهو"

 ۱  تتسیس و هد سواق كني ابارورنف رکا مالک جبری درامد

 | یو. رھا .ير: نر ی تل وا لص! نع ندتفالک "تداو

 تیپ ب #

ies 

 یه تن

atی لر رشط ی دووم شا #  
 ی هه فو وب تست دلار ۰

 باوا



 :هشلاذعم هلیحو رکماب ونو 1ة رزوا نیر وهشم ليراو هنسانع» ددعا :
 كك دش: وا هت رلانعم تقشتو تجنز ندیا رورم یرکد جارو ح / 1

 اد دانو اوفر ددم دز رزم اجر 8

 تبریک دوو اس هرهزومن ادب وا نعد رهاط ر خددلوا 1

 امة ده داوا توف ںریلط نادادننه ن اهاش هکر دوره هدنر وضو

 :دنه یاب هدفدل وا دیس مس هح زاد نون ندرمسد قاره ۳

 یر ینعاام باریک ی اوشن ای یجرطش جالطا 1

 ,یریع ندنر اتقر لبق اندک کو رانیزواهدانز هناخرب هدنر اتفر نبات ۱

 كار دصینیر دن ایو رد اتح هرکید رف یراوسفت هلن غلا م
 روت دص هلا لاد نوکسو دات فدا رونلوا دظحعالم جردتصو

 0 اولعم هلآ تانرزاو اب نابن وات انك ندهغل ات شب 21

 :هدنیفیطرومشمو بوعلم شرطش *.دانطتسا * شما وواواتبس
 یدفورجمیفیدلواهحطق کیا زونوآیعوهجج ندرمشبتلا نواهایسودیفس

RASL oaو  

 ۱ دک ترف مسد . یهآمیر» نذکر کسر
 ررف هدنبع اج ك هاش هدنزوص نیو بنلوا مسز: دریک عرطشاما | ةعالم تزوص

 [هرکصندزاناو لوهآ هننودام رز رف ورتغص مدخزرفهدر اسبورببک || رکے ر

 | رونلوا عضو راخ رو لیفو بسا هرزوا یعدق هنی اد عب امو اندک ک |[
 فطر, بولوا هدابز جد هدایب شب هلسهداب ز تبآ شب هدعضووپ
 1 یراتفر توت رطش ید رولواهطعف یی یوم یلاییرکی

 ۳ وا یکب سا هدابز ندنتکءرجنال وافورعهرهنکن رفمولعما 3



er 

wt 1زا  RETR۱ ۱ | ی دروهشم بسا  

 ند عر دمو كر د صارو 2 زشابو كنز بکر رء ند مزج ییاهدیسراق :

 لب ند ےس لب ار قو نونواط نوکس و هل ٢ نیسر سک بروم

 هر س بارعا یصصقاو روهشم هدب عانا هج ر ڪا بول وا :

 : ۱ | هبلمهتسف :هینکرتبنابزامازد جم رطث»دننزو لجدیخ > اوتو ٤

 ٤ رطش کل زا البم همی نص ەیالوایدن وا عدقن هلي هلبا تنساه

 كو کیا ی هدوحوم تالاابو هنطاشم هنسانعههفصانم با جم

 ۱ هب ا : هدهبعالم ءا دنا 2 نهم لبا و ندر طق همسانعم كعا

 ۳ یرالوق, ,ردفعبسم ناد رفطبیل هنتس اعم ید هل رص ءال

 اط هنیراق دلوا:قولخم ندیا یت مالالا تاو لص هیاغ میا اینا
 «ندن اجر هجنن نڪ سا تستر سیلباو قسم ندض را ما

 1 | دهم الہ منانا اک .ندمتشف ند سابا هنیس انعم سيو دمو

 1 هراز هلن ءاس با ابو, زولوا راکبشآ یتیادلوا طاغ یب هل

 ج دمو مع ۱ هدنرافدشوآ تی رعب بول وا ندهیمجآ ءایسا

 ] ءامسا تند | عاما ی رب اب ددرومشیساوا بیس هنیارلف صوت

 ۱ اشر سک نکل ردلکد ڻناهر جات ی هلو ا لاحیماقتشا ندوب رع

 بیس سا جرطش هلا Ee مت هنب بی رعتلادعب هلا

 رف كاز ین هيما مم بیرعتلا لقانا ردعیاش ماڪالانوب
 ۳۹ دنن دال اراق تش لا ات نوکسو جم نیش قفهساروناوا ۲

 ىش ش ع وظوع امانا هاب نانو هبعالم الو هننکنالوا

 تصور ها r | كند بدیسراف فاکهدرخاو ¿ ناو ری

Eدلو  

 ر ۳

۱29۳۳7۷ TRE 

|۱۳ a E e 

شییکرت یانعء هلغاتوا هناا ما دشت او "تب
 رای نا ار وآ رامقی

 ما وا وام اله اخر رو هیس هخوز واوا كعدارب ب ا مال ۰

 دن هتتم لبا وان هدیآرطضاو همدان رک یررشابمو نانا 11

 دف نیش من دیا رووا رابتعا جز دش یلصاابو هوا یزالوا |
 تجر څر هلرا نون نوکس وار من 3 یدلوا دش هللا لاد نو سوا

 ۱ بار طا ا تععوعا لئاطال هنسالتمهلغل وا هش رتا

miRNA +هو  on xa۳ ۱ مر کج  = he A 



 « ر ایعس #۰

 ۳1 جای طنس ¥

 ٭ ےرطنس ٭

 تکا ا

O 

 دو تصویر حق و ی

 ["ندنظفل ندروا هنسانعمكمز وتکروآ هلاارنوکشو واو چو هلا !

 1 "نیا هدافآ یک عد هنن ی خاص تزرعو تلو د هلغوا ئ کر فصوا 1
8 

 ۱ دنا یال را علا قاسو نخ نرو ییا قروه سا

 0 داحاو منا هلبا نینرمنک عسا كن ابن ندبا روز و زومط در اھم لوا

 تقوا نترواهیقلا یزا اهن اف لع همز ءفکم ردلفندافس

۱ 

 ۱ مدال کا مر رم تانن هلفلوا نم ذوهشع ارارکهدهاکنه ری دلوآ
 : e NE نکل "یدلوا ری ده اشم یتندلوا تبا

 ۳0 تبن یی هیر

 | یتودم ڭنئع ؤا ناهلسهحاوخ عفاو هداج لح رم حوا هدنس نغ |

 1 ی تر فهم ك نیس نا طل. قوت هدنضرات کیا یا نوش |
  تولوا طلغ هلا ېچ هنو تون تزکسو نیس رسک سا تن دف ور عمه یلب 0

 | زازا زرع ةد راک 2. عیجن زد ردهلبا نوبت خفه دیس زاوا چ 0

 3 bet هدشوماف ارز ردندنرلف وقو مدع هندن ا :

 | قیسوادربس لّیصولا ن ۾ مانا هب الب لع روز بسا :

 | گنهلوقرم دلل رد اقمان تبت هرلکنهرف.هزرکصن دف دنلوا م ولحم |
 1 re زد هةفدو هارد هک ول یدلب ص یو وش لوط

 ۱ مد نو تشد هفکی راک دلفان تان اوت ےب دیش ازت رانا

 لا نزون دمو نیس مه نالوا ازش یدنزاهو ین رع زد لە ىسماجنو رم 9

۳ 

 .قجهوبنیرقاط رانا وولف انا ترد یسب هک رم یانعم هلغلوا

 زدلادج و نرخ لی كقلخ هلامز # جت نظتس * رولوا كعدهنسف

 ۱ لی نیش مع بکر نه ندعرخ کناه دیش اف ییا كنهفورعم تار 0
 نص وضخ سا هدس رع هلغل وا تندن باولو ند شام ۱
 : ۳7 دیدشآو فاك خف ندلوم قدملوابات فن 0

 || انربمکو یرافانرط تاناویح اراپ مس هی یمن وکسو نیم
 | لعاف متا ندنردصح نشا زب د یخ وود رار :



.)۴۲۹( 
 حس

 افادرا هحاضبا نیرلع مش دا ارهندناهرتنمو ناب و حرش فورطا

 هعالوا نيم احا اما دنفرب,دغسو هطوخ ناديه تعشو هللا یل

 هدي رع هلل واند ءاچا تایفارخ بواوا فعن دردنا مام بکر

 دنا مس لوازم یدیرعوتور رهن نوکسیوآ

 :یچدماسفلا ۵ لعا تولوا ردنهاس هلا فدح نس ەز ردنا الوا ۱

 :هدرلکنهرف حج یزورم ناویح رد تمل وا ندنمس هدددناوا فدح"

 هلا تزوص یک ءا ندیرلب ار طظ صا لاک هد.ط تادرفم بنکرگاو

 مج كلاش اخو راخ هرکضتدنشیعن هبا شت 1 هلماک هنس كن دا |

 بودیا انفاو قارخاییودنک لر ربما هلبیعش ملا یلاباورپ بولوا

ورهز هنالب هدیکرت کو هره هروک هرافس و فاز ۱
 یاد نر 

۳ 

man طور Te: 

 لئاطال ید تناجوت نالوا هدسراف ارا هنعبدلوا ارد دنمالا

  ۱هطر وا نعت مینو عامو فی زوم نم هجا

 هک واوا قوجی ہہ دنورو هدشآ ی تعدا فاک 2و اوطومو ولشاب

 | ۱ ھا ریب رلیاع ین عل رالاتاه "تملا سما اهل لاق اهدهاش نم لک

 [  ناهجروهشموبدتنجراچ هعطق یدیا ساما نابع كراهدرک یم

 |هرمهخثو سد اس هادا نیسدم قدمهلوا باتفط هنصوصحتمسا

 1 بک عهد قلعت مهاو دن طقلت ردنا هدافآ کک د هدشناآ نورد

 ۱ ربط كتر یشن ا هنح روعصع یرومشءالوا نازدبآ فصول

 ادب شفا نایب هک دنیا من ةا یراغنمو دوعص هنفوخامو
 ی

 | ندنفا ونار اکی سناب ,شعارول وا ادیب ینه ندب داغر هلیا غای دوره, اندا وا لک سنا شعار ول وا! دم رتبه ندن داخز با ابا رورعا

 | زالو قزجدساوا عضو + هشتآ یزا اعدا رد« کلش روش
 ۳ ثواب نان لیہ و بل لاعسد ی لخت ةو شا

 : ه ارزی |لصاحندشناو ردنا شبعت هدنصا نت آ *ردنتس* تاباق نیبنامهج

 اا ندءزج یکیاهدیسراف یعادلدوجو یب ع رم روش هود رولوا

 ۵ وحو راکسنا

 رز دم

/ 

۲ ry 

 8 عديم“ 5

 |لادویمو نیس ف هدنیرع زدعی اش یلامعتسا هلبا نیس عض هام ۱

 memat . a دوو دیس سل یو



 ۱ دنفرممب مضلاب دیبا و .نادنج دادشک ناون بەش عنك بعش 5 4 ۱

 ۱ قتطلسلار اد نک ربات وا فونصوم ویو دم برا دعو

 ,تدعطع یکیدایا > ته لجب بز اغنوپ ناچ د بغ اکو یا زاغوب ۱

 ا

 : |ناندترد ازت نا و میره دراد نانخ ترهش ناهچر ۱

 تالتفچ لأم «رانع هلکردقلقل نایشآ نوج ع هد ههلماج وب |

e, 
 | عو ک یک mr rE E اوسردر روھ ?FY وا ارهتلا

 مانیبا .كِلم مسا كرکو هذا مسا رک رددتیفدو هحرد ال زر

 و ۱ ان دور فییغد دلوا :at لزوم هلب | هتک لامها ا واند یدو

 : تشهب هعب زا نابنح قاها زوهشم دا طتبیسا :قدلوا جام

 ۱ : ایراد نورف هع اب ن اقا یون هل وب هدنابب قدا

 1 اهتززکوا قشمد هنیدبم عتاب هظیملاو هرصبلا م ةلبالاو

 ۱ دج ی تنمارمش محو برعیساوهو بآتدایج هعب را نک امام

 1 او منعش هم کبصو هدیبج ینارطا .هيمخا هدیطنطسف هیلعاا
 : هد ملبن ینیدلوا میم ندنبیکیتافلکت دع اونا نالوا ءدهانرم
 هی عج یی برا نانجب كموج ىمى ی > ر دوس لج چاص

 | كدج جالا ديلا یسا دنه نیا دورو هدنلاس جوا ش لا كب

lyهدنهایض موي نانلوا بدبرت هس هن اهلح ای :موحرم یدندا  

 | دناج ن رات ایعل , ینهصحرب ةببصق لیذلا لیوطو قت

 ادغسو هلناو ةطوفو بش هجي .هیلا عجارلف ندر رج

 | نیصاخ هد هن ایشنآ نما هناتسآ فارطاو دراد ناتسچ تربت
 : !یادصم ثیلتدقوالا ندا ىش 4 را ندنعددل وا یوتجیبتموفره 1

 ايتور قاچ اصب یادمو یفاریثا نالوا بلف حارښنا بسا ۱

 جک

 | یلاعت هلا انعتم م ديم الا ریثکد جام دلاو یزم هناربقف یا ارام هدنمات
 |( هیعس نی ناهج هموفرممبرهدنرلغب رشت لوا یرلترمضح هاش لوطي

 | یتغیدلوا مجرم هذی رج نالوا یعموم يراهب كبیلاوخ لوا بور وپ
 3 میل یراق درو دانا 4 ههم درو ابوک ندرفف ناب لب دصف هدفا

 ۱ ختم نوکب فی ڪڪ اورناف ی عرض فاو ناوخالا اسما ۱



(EW 

 را ڪشف دليا حط دقو رعت لکش نذصاسخ قبقد رو تەس |

 نیس خف تشات عا اا اف هد شراف یک چا لزوشهنا |

 | لیظعم ارس اهشل رس هلبا یدغاک ندنتادلب" را ءاروام# دکر

 نادطلغ ج -زکا ارتبنيم لدنک رشک زم ندر یک اهر رافعا :

 اکل نیا یدلوارب رح هلو تیم یو Ti ملا ۱

 گاو 0 و 2 سس |

 هدقو ۳3 ناسا اا لا اناا اۋ ۵ ورا :

 رو هدا یتاجرت نر قانئار مش ناتن لوله ۳ ین از

 e ۳ 5 روا یر رضد ن دلا لا حق اوم باکس ناسا

 افرا یزرت فاش نیا ناو نع تلخ مان هرات قشعرترش
 E وا نا اشا مار دنا وون نکن هم
 :Er دیر ها دمبو لوصو هدم هللب هل ناوافرکشع هما یتتفتهره[

 ۱ اال زوم na ۳ فو ام خب دبلخ دمام

 ا رګ تولوا ظلع ند دف ةلبا ر ن نا ےفزتسکو |

 ۱ ] زرد صاتطاربغ نیدلوم قم ةلوا بان وند نشت

 | ند ةد رک هو الغ كز ذنکسا اظن نکی دلدا ناه دنر وش ج را

RSD 

ET >a 0 [و نصالخ نکل بم هه داف قو ن دڑپ ادن ناثلوا 

 ۰ 9 نکلا كفانا هرس افا تشو اهرب رها" |

 دل اد ا ناتو هلن نو نوکمو دیر عفاک غنی ۱

 1 ارادا نادلاثمادنگاط ید دلوا هتسانعم

 ۱ ٍفرامل باک کت 1ک در د و نر دف د من دژ

 أ ر دند دکر سابا مو عقل روضقو تیپ هد دا

 ۱ فاك فو یا ایا هر نداد ارش اب |

 : یک یاععەلغمل وای ا تشم ندده انعم مده دنکه با نون راسو |

 | نامرلعب ر ولو كد هذلب یکی دلبا مدله بو زور
 ءاروامدالٌ مظعادقرع*نالاق زهنلوا رابعا شاو هو بآت تفاطا 7
 دهن یوم مس سیم ی ےک

 ت
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 # یار

 * لس ف

 ۱ هم
 دلم قند دشت و نیما کھ نل انعم هکبط اا

 ٭ یاس ھ

1 
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 ۱ نجف لبا مال نووکسو نېنى سک اب ومالرسکو ن نیس مفندبا تلالد ۱

 ما

 ۹ نالوا ()عاف رم كوسم نال نروژ هس انسخ ا ست ۹

ارج تالایسیکوت یانعم هلغاواروش هلا نش:
 ۱ | کمدی هرغوا هلی 

 ۲ لا ده بتموت یرکمعویهابتن لولدم »دیس راف نانز :نککررواوا :

 1 دیدار هی هراز طظاعلار.دقباللس لین اط * هدادن نفسی 1

f 
Ceren 
 نسیم هدعوت گاز هنسکزب اغاز دراکشآ یهواطلغ |[

 1 0  كننکیتفمب»بن اوزو لانه دی واقف تیک نام نخ اد قی

 وادی یادی ردع ومسم یرلننا رو لجنرلا فلس هژرا نیت

 ۱ |نلس عرب ذ:داهآ ده لإ |2:«نوکسو عن خفا راف تولوا تاغ

 | هی کند میز م هوا و نیز لر ۱

 0 ,نذیفاونسهلبا تین منی« هی یم فورم هاود نالوا, لضاحب

 ۱ ادر بکس ەە هنکشار او" ها لاددم «كدس زاف تاولواطلغا

 ۱ لی تسذ فک منو هلهتنکنا اش «هلس* ردررح درج ا

 1 n یزاد غیا فک مر توادیاتسار ڭم ترد هدنشراوآ

 یف رخ واوا لغ ند لا انوکو نسز ساکت هتسانلم |

 | 1 راحتاس نرد ةلس هژبااهنوکسو نوتهف عاوضوم نان فیس لسا ۱

کتو مال خه دبع, هت الم هصبط یر هلیسانا لااا واوا
 ۱ نای

 ۱ شیلس * ررر دا نسل هلبا او نوکسو مال خفن دیس راف و: طا هلبااط |

 ,* دنپرع ردد اش للامعتسا هلبااب ماللادعب هنس انعم ئالو ی عف ڻ اسا |

 دد + ا ا

 ی تامط# وا شفا ۱
iادو  

اطلغ ندطاعم هبا نیسرسک
 ٤ 9# اهم: :هراهت د e بولو

0 
 فساد ی

 3# نو
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 FR EE ا و هادی ۶اک منا م 5

  كموقرم ناویخ دمو غرف ناب ری طاغ ندی اسکی بنز زهفاک 2

 ere نا ج.

 2 و

۸ 
 نجد: كس هاد عند هبکر م ءازسا نیکی نکا رد قلد هلبا فاق

 )۹ هر اتناك هدف دن هلن )امد انمم ناو تراس

 ,هبلکیرسو هنا سنا یدوجو ینا عضواغا :هسازیلوا نصزفدرقفرا ۲1 ۱

 ابارس یدوجو بولوایروزا ی کر, زبخو هب اشم 4ف یعالب فو

 ,هزانکس رو(شمردنآو یج دوج وم هدنسهرب نچ نولاقو البق یک ئا 1
 | نوکسو نیس غفهبآنالواهدایز قابرج# لس «رولوا جان ی مال ۱

eure 

  TTTل

 ی

 لس *زا رد جد لیس هلاک اما ندک شو هچرکآ ؟۲هدنتنراف بولوا |

 ويد مد ساب | نیب و ر ومظ كدەغۆلب هنس البوب شچب ندنشاب

 .هدنسراف اس ولوا طلعند لالتی لانس مخ ةد رع یا كتلعروهیشم

 الواد وتس زد نیهاکه اتش نوکسواهر کو هبیزع فاكر مب

 لالش یی ما كموف رم شم هرزوا ینیدلوارتف هعاریدز مر ُ
 املا هدنعل ۶وم مان صاوغلا هود یر للا مساق دوا یغیدلوا ۲

 نالا ین راقدلوا هدننرو لاعف هلبا:لوا مط را ریطعم فحل

 ردشلبا .داربا نوجا قلوا دهاش.ماکرو لاسسو قاوفو عادص ق
 ۲ قدلس داردو هناور یبافخباهش ترضج هرد حراش نکا 2

 تافل ظا عطقن دنغن درویپ نان لدا ند ره بیات

 روشمیس * ردشلزوک ین ,دلوا موق یم ضرما سا لب هدا ریتم
 ملعتو عبا هناا روخاربم ندمایعلا یدبا ع ص۶ همدخ

 ردلمعتسم هلبا مال خو ناس سسکح ی! كرانلوآ وما هلويخ,
 1 اا نوکسو مال رسو نیس 2 بل رم ندءنج يا هدیسزافا

 هما اف م هب ولطم یااعم هدا رع ب ولوا اخ و سا

 نحو تا ندجالس لو ورم روس لرد هتسارف" ۱ ۱

٣ 2 e 4 2 5 

 ےک مع رام و ونک درک ل ھو کھ ووه وہ بیپ مد سس ا 00

1 HE RN هلد اهلنا اه هدر او نیتفتف مات مس ٩ 

 | طلخ ندلبس لباب نوکسو ین خخ + دیر ردعی اش قالطا هل ما

 : نکسنوا لیا یزو بر هرانهدرکچ نآ کاباو یلابعت هل انظفحخ

 4 لنس 9

 9 لس «

 و

 یر رح درت
E 

 :تاماقلابحاص يب

 لک روس "8



(ree) 
nnnس بس .  

 || ان نزیم یباس سفنلتیهن یمداس نیداوفایهن یساخ
 ودنک ی لاو لغت رغ نو زشاع رور تدا یمن شان هکر س ین

 زا هماا راشم ترصح زد صا ه اقوو تناص یکحیش و لام

 | هدننروصا ام فیبر هرم نحو لهدروط كهلعو انن عملا تاولص
 ! | ع اونا # ی وقس * نار دنا بانتجا تیاغب ند وط "هنسنر هلبا بذک | # یوُفس ۶

 ۱ [۱ درد ورعم ءانشانانلوا لامعتسا هلا تس د ضکو زابغهل ا قد ندهبودا

 ا طاع ند فوفس هلا نیس مثه دی رع رددزنابز هلىا نیس ےل یمسا

 مْ قز لوا ندابط حالطصا ییکلامعتساهدیکرت هدیسزاف بولوا
 مرارا اس ندطلغ نب ارظن هنلصا نکا ر درر هلبا لوا |

 | ؛دننرو لوعف نداودو جالع هدموقرم نان هلغلواند هب ع ظاقلا | جالع ءامساءائب

 كمشج ردشناوآ ان هللا لوا ځفهرزوا موقرع نزو ابشامیچ عهاو| اود 3
 ظوعسهب هنن نلکودندناعءام هفناو دور هلاک !نوحاهلازایتدورب

 هلا قوشا یعجهلوا طاغ ید قالطا طوعت هب هينا یرلودلوا

 قورعم مسا لزانرون و نرد ثلواوص ۴# اق * زدراکشا ندنورف * عیب #

 | هدیسراف بولواطاخ نداقس هلبا فاق دمو دیدشتو نیس غثهدبرعا

 . | كلباهب رعفاک غثو نیشو ابنوکسو همه ده بکر م ندءزح یا ا
 || ن دنر دد ندیشکه نس انعم تنکجشکو فورعم بآر راد شکب آ

 oS هر ز ول وا ْلءد یک وص شیک یاتعم هلا لغاف منا

 | نرو ± اتینومعس * رد شمل وا لامعتسا هتساذعم افشاقلطم| «ابنوعش#
 هلیمز یرادق» ع ارذر یرالادو صاس کو هش هغشم راص

 كنس هراصع كن ابن هخا را درک و ولت وطر تیاغب طم

 زا تداینومعش هلبا نیس 2 هدیش را: ندلمعتشم هنا ناس مع یعما

 _ | اودو لربد هدو بالا نوکسویم قفهدبرع بولوا طلغ
 8 انا لزهلا هجو لع ءازعش ضع هلعلوا ندنالهسء م وور

 تلف هدوجم ممل ئاق لاق ایفربصلابقاوع تدب ردشلیاداشناواشا
 ناویخ هییش هر وم" ندنعاونا اودرز *راسکس# برنا ىفخا اأ ۵ راتکس#

 كفو رعم
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 دیا وذ یسبضارا هموورم هر وکر د طاح ندد ص ها داص مفهدیرع 1

 نب سقم ندطاغ ند ءةاروترفس هلبا افنوکسو :نتسرسکهدینرعا|

 هدر هم مالک ارافسا لمح راملبالثک هل ذیعتسا دع رک یآ مارک |
 ناب وید ردباتلالد هبهرب کک بتکهلغل وا ی كرفسر افسادراو |
 "رج وا ریکلاباکلارفسلا یدابازوربق سوماق بح اض امار ٹر ویب |

 لمصمیخد هدانعمییا ةاروترفس هللایسانارب رحم ةاروتلا ءارجا نه

 نکلرولوا كعد ةاروت ءزجاب و ةاروترییک باک یمیردراکشآیتیدلوا |
 درجت ندنراوت نالوا رج ندنساشنعع یرفس هروک بنات لاج ا

 ندهر وعسم هغ اطاماهیلوارازکت بجو ءَ ذاضا هاروت هک اتر دةزال

 رک یرلما بلا« دو الخ لسح وملاراشم مسضدرانلو |یتالابم مدعا

 د

E7لس ا =  

EIR aay 

 ۳ ب ددعوفولا :
Sak 

Fmرددیس یس یر  

 : نینسمر وط نانو هل دناوا فیلکت ںیع ەت رب ندادوه» فن ؛ اط 3

 قصالهدندسح هسدارد مر وط بواوا لول ق داصرکاهدلاوُس وبد 1

 كنهروفسم هفئاطتم اعرییکو رغفص :یرونزم یش نولواكسود |
 یعاشایراجوابودادنیو طبر هترزوا یراذبلهامتاد یاجز

 نابنق هل یناتحت ءایدمو نون نوکسو فاق سکو راردیا لار |
 روط همالسا ا هبلعو ان عن ایم یو خرس ھارا ا ۴

 موسرم هدن رزوا راهحوتوفا ل وکه عو یبا نالب روس اطعاهدانیس | 1

 یهنیسنا كب رشذیهنیلوا هکر دنرابع ندرداو نین هلاک رشع |

 یگ كنادوم دفن اط # هرورعس * ر درو مسعیب ینا لا

 ردروهشم ارا ن؛سهردنا نی٤ هد هروتر ەس نوعا هدامرب هلا نط

 نینسدمورسک هکه لوا مولعم هلیر, دنیا صبت نجوا دیس یس موورم
 یبواتردشلکو ندکوب هود مین لوش دیس یی هلا لاد:نوکشو

 هنب هن یعدر دویلاهب یه چ واوشب هب یه کیا و نوا هنیجوارب زواوا
 ءادنلا قزح .»نددان بیج عاعسا یرادارمن درام وکد ونزاردبا د ةع شب

 هتسس ~~ مساس

 ههو هه ۱.ه- یساضتع»یرلناسلردیراشا هن و ھ فن رش ےسا ا

, ۳ 

 6« هرولرفس *



۱ 
ERDE SAE 

 بو ین جرج

 ۳ :ز ییبم هني ناملب !تناعر هنفرفلاذو لا دهدنرارعش نیعمحم نالماکوآ
 یضعب داص فرحامار واوا لامهتسالا نع طه اس فرح ر وةط هدم وق رم

 هدلقن ندبع ناببلاب رار ونلوا لیدی هب اتاط یرحو هدنس هدرللع

 دو هدماوع تانطاع ی کریس نالوا ر رح هلا ینا ترعمابو

 | کف زح تردو رونلوا لیدت هباب هن واوو هنس یاازو هیات اف
 هزلنو تاچ ءاظو داضو لاذو اتما ددیعب یرلعوقو هدتالکلثوا
 هلیا هطقن روا بودا لا یتساو مقر تراهبننراف ف اکو ءازو مج واب لدب

 | یا فاقو اف هرب دو سرفو رونلوا تعارف هح راو تراشا

 1 |نکل شعا ررونلواریّزص هدنروصو قو ی بولوا دوج وم خد 5
 یرومشم مس تان مرا ةناخ دغاک * دادس ۴ ردشهلوالرتا[ * دابا دعس 9

 ۱ یهاشد ابنوباسه ق هبادخرکا فاو هد اشا“ نما ۰ هاا فارظاو

 1 دسنارونلواهظالهتراع "یاندار ۱9 وا فا دراهلنادانآ

 1 داص ت هدب زع رکا ندزاکشآ نیددلوا طلع كعدیدانا اس

 دابآ هللاا و هزمه دم «دیسراف هنسانعف اره هللاا نوکسو
 | ید یقالطا هوا هنادیع نالوا هذ هناخ دغاک هسیارونلوا هظالم

 دانآ ظ اشفه هرماع یار عقاو هدننروب رادزتفد یفج هل وا انا

 ۱ ندزینویمس دانآ نو امه هد ع ی رصد وخ وم هدنس ها اوا

 | ندده اشف لر دلوالالتولابح قارظا ETE هاظ ق

| 

 دابا ظفا ۳

 | هزوضققروصق نالوا ند وکم عب ر هاش دا ترضخ نو اما

 دایآ دعش نعد زاد ی اد همتا هد دانا نانلوا قالطا

 [ هلسهدارا هراعتحاصو قانا هلع ةورواوا كعد فش امئاد

 الاش ادا نمە هدشرف زارش-هنشانغق یدلبا رومعنالف عو

 | کدانآ ەنلساخە هوا هدا غو موز تولوا مداشت ماحالا نیب تارببخت

 دانا زاقو دانآقوبحو دا شاطو دابا قالت و دابا دیا یاسا [

 زا هواقالبو هوادالسرا هدیکرت هکر د رها تن ندنلاتما دابآ قنرا و

 1 اهل سحرم ىدە هرهاف نده صمملقا# دینعتس* لرد ۱۳ 1

 | یعما كننضار ایوتح ییارفو تانه هع طف شدن اسطر واز وفط

 ۵ لرد <
 ك6 .تف
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 ردنجذاس دارم هدنرک داقلطم اما یک یا دج ناو 'یزوزبو ناال
 یی رطو ناتفزوک با : فاش رکس ایل دم لمص نرخ ته نکا

 ردنرابعند همر وک هماوق اب واسم ةلبا کس لسعاب ورکس یک

ROVANی“ | كن هفورعم ربخذ نانلوالاعا با زط  
 رمرخ نداکرس هلا هيم فاکدءو از نۈک و نیسرشک هدسزاف

 یولس یمسا لفورعهرج*هرض | ماد نانلوا هشت هب ویکی
 هل ار نوکسو نیس مث نالوا هاشم یمرافو ییرع رردایعتسهیپ دا

 هو ناشبر یراخاش یعثرب روآوا عون یکیا ندط)ع تایر 0
 مسفو رارد زانورس هدیسرافو ورس تاکرا هدنکرت هک لامع هفرط

 راوبه انارسو قصالم هی رب یرب و یرغوط یراخاش یزکید] ۱

 مق رربد دازآورس هدیسرافو ورد قاطم *دسیکرت هکنوزومو
 هنلوا تراببع ندقرافتممبک خاش ییا هدنززوا لصارب ندربخا
 دعبا ندتعاسیبانوا هرح موقرمرععسو رارید یهس وران هدیسراف

 هنسن نلاقو نوغوب نعد ظیلغ*#رطس *زدیرخ یییدلوا تبار غه دلج |
 هدمور ناس رفتم رانا قر هل وا عج هززتنواهیفاق هراعشا هنس انعم

 هلا هدح و مءاب نوکسو ةانشم ءا فو نیسرسک م دیسرافر دشلبوا عقاو

 را زاد سافرج هلباار نوکسو مرسکا هدب رع .بواوا طلعنادرمتس |

 هرالوا یعالطا هنعوقو مدع لراطق رج هدبنس راف نایز داخ

 فرح زکس نایلوادراو هدموق ر ناسل لاق تج اح هباعدم تابا

 یسرافردنا هکنآ تسفرج تشه, /ےظن ردشموا عج هدهعطقوت
 نانمزاونشب فاء یو ن ردنایشاب یز.وماسشات .یمه دیا

 فاقو نيعو طواطو داضو داصواحوا لد لهایارنکد انو فوّرح
 هدنااکلت اوا جرد هجم لاذ فرحو ر دنن هل ۴ نبع واح نالوا ر رح
 ۳ رک فدا هلو یعودو هد رال ر اس اما تولوا دوحولا مدع

 ی میعح ردب ها ت تیعب هنس هر و مه + اعد كنيع نیادوج هحاوح

 i agen یی او یوم

 زن وب اوت.

 )یی مس سس

0۹ 

 || کورس * ید لخ هلبا مال نوک سو هججم ءاخ خف هدییرع بولوا

 ےس سرچ ات هه دہ تست ا

o 

 | نعفدم ناداتسسا هکردوب عن نکک یدبا شفا نایب + هدد

 ۵ هکر س *

 9 یو رس *

 فورح بلظم
 هیسراو
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  ۱ sareeجی

 * هدنراکو قجاو هلباو لقعدنک# ےسرس» نملبا ثازباخد هسوسو || * ممر ||
 ا هنس انعم بلع صرامهشاب هدیسراف رذعد اش لایدا هنس انع مرد

 كنهءوفرم تاع هد ع بولوا طاغ ندماسرس هل ما هات ناسدم ۱ 1

 تلج یاعت هللا انظفح ردلمعتسم هرزوا یتیدلوا زر هش: یمسا

 | ردلکد اان قالطا هرلنلوا مف دیا اهیشب هرلنلوا التم, هز ولم

 هلنا لا د مصهدسیع هباتعم یراکدلنا هدازا بوبد مسزس هدیکرت اما ۱

 تلع هدئاف ردیا تلالد هوسارس لپا نیس خف هدیسر افو سویعد
 مانیسلا  یدنل واعف ر هليا هرابع ییدناوا ن ان هدنوفاق جرش هر رح

 مرولاوه ماسلاو سآر اوهرسنلا نب بتلك نم بکر م یسراف طفلوه
  ۳رد رهاظ ییکرت ندهلک یکیا ید تنهیبنارسو ردتلوا مقا

 نال ارب ز زدلدپم ند هبیسآ هکهیسایتسیناث مولعمیوا ءزج
 همدم ات ټا هلی هزمهدم ر دعب اش ییدبت هی كي ابهدیسراف

 هپ دص چشم تایهزپ اب و هنایفادوخو, هکر دتلاح,ن ابشلوارییعت ها
 هتیاع ایه نالوا.قحال هنب رخ آر دیسعفوط کت هنس نیمو وقرب
 یدنلوا رک ذ ارا رک ینبدنلوا قالا نوا صاسصتخ | هدلقن
 هرانلوا عام دلا لتخحم هلن قغفوط هنسسنرب هنشان لیصا خد كنون

 رک د قطعی نک ر س ارد شلو ا میاهدعب بواوا عوضوم ,# ناک س ۾
 ردج داس نیک س دارم بد هنسهدعاف نعلوا قرض هل اک هدقدنلوا
 كيارمش یکیدلیا د اجا كطارقب نوجا لامعتسا هادهراح مابا عب

 ندنینکتکس, هليا نین هيم نیفا کک عفو نیسرمسکه دیسراف یم |

 موقرم نیککس ؛ردطلغ ن د نیصنکس هللا موق رم بارعا هنب برعم
 [نوکسو نیسزنسک_ ند ەھ ند نښکنکزس بم ند هک یا ید

 نوکسو هی فاکو هزه مخو هکسبن اکر سالب هیسراف فاکدمو ار |
 عو هدننتارق نیعب انتم نیفلا بولوا هثب لانعم لاب نییکنا هلیا نوت |
 لا طءهبط بنک ردشع د نیکنکرس هللا فذح هل خلوا تاق |

 تام یر ره بواوا یعاونا نیس رد رامولسعم كرار وب |

 فوصاو لجرفسو ناتود نجس ردشناوا بز صوص |
 یوهتقاو ۱

5 uh 

3 
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 | عوات افلطم ندا عتسا هلغ هلةلوا عوضوم دهی ات عد

 | یسنعحه یسا كوورععریط دوحولارننک # هحرس * ردشلوا

۱ 

 امسا كع رمیراکدىد نالص قور.ود ردا شبعت داو ۱

 ان ەك شم هلبااهوان نوکسو ار مسکو هم جو نسخه ی سس راف |

 نومها ن مخ هدب ع هب هحرسر وشه ردعالف هتلوا طلغ ر ۱

 نوب نوکسو را هب رع فک نک اس یزخآو موضملوا هدیسزافو

 رج یرشنایوع * نوع لند لدتا رفاق نا
 تسمن شعراو هازگلمنخ هد ساق رد هیاشیق الطا هرلندنا

 هند شوخسم بکرم ند»نسیکیا هنسانعم فیکس رفا ی
 تاون هبا نش ایوکدنو نزن قو

 ,هدیسرافو E هدننروناوشت هدى ةغاولب ه هرکس اح اتا ا ۳

 هنس انعع شاب نلوا هرج تاشوخرس راریدتسم هلبات نوکسورم مش
 نان لزوک ی سنا جو تقوصوم لس هلا از جوش

 ی و و O کر

 :نیمآرب ز *# ادرس # ردبا عدقتیفض یک ناسیهالو ز ایکس

 داتا نوا قىغۇض وصو مارآ هذامرک ر کش هدننلارب یش ۱

 ودی بار اف نکل,ماس نتدطاع هج رکا کا كورەم لحن نالوا

 باد رس هکه لوا م ولغمرد بادرس هلبا نیسرتنک رغم تونل رعت
 | دراب درس هلبا ار نوکسو نیس حخه غل ادرس: زس اكر ق

 س ی ےک ورود تسلیت توس و

 هلا ینو صاصتخاء اههننرخا و وص تآ هلن ارم دغو قوم قا 8

 تا دار تے سا ردا هدافا یکی د لع صوص ها وض قوص

 ۰ دننر و لالعو هلا: لوا 3 هدر ع مالک و ل وهد نادنغب دل وا |

 .هدیسراف یلیصاالوا ردشلیالوهمان یاعدا یتیدوحو مدع كتابا

 زو لالعفهلیا لوا خان رولک مزال ر ۳۷ ییرعم هلغلوا هل. ۳ ۱

ضو عقاو هدسراف ناب زد تب شوعت هل احعط
 ۱ هدر ییکرت ف

 ِ | ادرس ها از نیکی نیس مه بکر ف نذءزج اکیا ةلرا نخ بتیکوت

 # > رس *۴

 ٭ سو>رس#

 ۳ تادرس #

 یر یخ در

 تاماقملا بحاص ا  ترعم كیادرس هدنفل"وم مان صاوغلاهردمودحر م یربارح ی اص

 .هیالوا نایسشا نکیآ تبانوبد شاوسوو لا ط اص هدع رک ناقرف؛



 # رسارس #

 و
 مفاولا فلالا
 نان اڪ | نهب

 ایر الد هفعروم تا ما یب نکا رولا كعد ینانرط | |

 1 ی یر هدر مرا قا 6 ن :ژرومأم

 هليا نیس رم مک هنس انعم یجرک هد ز ع هکر ارب د رکشب ز هليا هیسراف فاک :

 | ناب ییعب.دزن اھا ردعوةولارشک ۳

(fA) 

 یا فو ی قار ۱۳ ۱ FEE EE اش سو نو دم ۱

 رلپ زب یسیبیکرت یانعم هلغلوا هني نلانعم یرپ عج نابرپ هلبا هیسراف

 كرومشم بادس هدییسراف هلغلوا ین كن اہنرب ندع ونا تنادس

 + ندنویفوس % حارب * ق دمهلوا تاب ضط هثصوصخمسا

 .هیاود مش رس ندعابتا یک هاخو دیس هرب اس ةمرلامو حورس

۱ 

 لار هیدشت دن هرومأم تقوا ندعاب بتا نوناوایچ یاری

 یاردو بو هلب اق هروع+"هورف * رسارس * رد دیعب ربغ یقالطا
 میر ارس هدیسیراف یعسا كفورعم شاخ نالوا سابلا هقارک
 ند رس ارس طفل ندنلبب*ق الطا هررواصاخ یاعو جرم ندنظفل

 | نص وصح مسا هدب ع بم هنشیدلوا ندناعزنخم زدذوخأم

 دح او سنج کیک «دیسراف نادسا هک هیلوا جد یخ قدم هلوا با مط

 1 ردپاهدافانب رانعم تاواسمو هلباقف هساوا عفاوفلا هدنرلنابء لوافا

 :یانعم لرسارعم نالوا نرو فورع» یتیدلوآ هنس انعم ساب رس
 :هعرص یشفن ع وه كف ور عه ساهر ولوا كعد هشاب ند ناب یس رق یعج

 ردشغ درسارسمرزوا حور شم هجو هلسفملوا مسن ندنادنالفو
 فورم بلابل هيس انعم هغاطوط قاطوط فلا عهاو هدناست احنایه

 ءا تکنو اکو رولوا زاح ییامعتسا هدناو ابن لب راک وص نکل

 ین ۳ هد هبط طظ هعب و ردشخل وا لامعنحا هدنزو ا

 | یرالانماو نوک اوکه دند وجو هنسن ولر د یکیاو شک اشک دهعشکچ

 هدا یر یر ربارب هب هکر درب یکم هلا ار نوکشسو یقه ةن اس

۲ ۳09 ۱ 

 كعد



le ۳هک نر یی ر ۲ اوات  

1 

۳ 

1 

 !كابراباتج هیلاراشم هنلوا ت امت اشاخخ ماشاح قرار
 هللا تاسعارم مدع هبازعا ینا نت رداوض بوضا یمکنو ظفح ۳

 ثاورو مارک ی افف ظافلا اریز ردکیشیه وار وکط لغروّشم ۱

 ردندب نما یننداوا تالو کس ناوتض تعبت ةا ثنداخا أ ۱
 ههاش هبطع تولوا ل ك ونع ید لس نت لا ضف ندن رم ید نسح| ۳

 مرد كب ناک هلبا حص ید مهرد كن زوتوا 1

 نوکسو لادو داض ن نالوا كرش ىشراقو یف رع سا كفورعم ۳

 یهاف شوک یق دارم هدی رد ناسا بولوا طاغ ندا ف دص هلا اف
 ا مفانلاربنک # فدس # ردروطسم هدراکنهرف ینیدلوا 3

 اخ نو ار هلا نیس ف هدنننرع یعما كتابت فورعم ار ۱

 هکر دمولعم زر د نارپ نخا بکر م :ندهلکیکیا هدیسراف تواواا
 تین

 تن د و

 رخت داذس و رک مویل e سای او نوعی او ا

 ردراکشا ییددلوا ناب , وک طلغ ذارُم ن ڈا یی دیو هو وا :

 یاشع ةولص هرکصف د تاه اش مرماه لبا ضرامع بار لات كنو 1

 | دزو هلالی ن رنو اطعا هو ند نات ناک و كاوا
 هدنلوصو دمو هتل هعور راززوم رها ىل اظنا هانت لصف

 3 ردك یللاهزکب انح هللا هدیاهغیلخ ترضخ رض ذا بودا تارق ق

(IY) 

 هاديه ندرع یاغلب یدلو رع یع ننا كت ایر هللاا

 هل بدا ال نم هللا خب بول وا كلانحرف تناغت هفیاخ ندنداربا ی

Oa 

 ۳ .هللا ضر نافعنین اععهدقدرولاوئسوب دردنهرعفاو برع یایعف

 !تتک هراب قرور یرابر فح نوال هول ءادالا دکل هلا ت تخم

 یبسن کل مولعم ردمزال هناهب هیامرکفطاوع ع رلشمرویب ناسحا
 1 رحاع لب یارجامرضصت هدکدند رداکد اور یسلوا نا و مجمع

 لبا ٹکر > بسانمان هخبطللا قرط ىلع ةبلا یت ومه دنت هدافآ هلضق
 نراسحهاو > ةلرا در ود دلت وس طلاق هثرل درضخ لح نوع

 میام هز ا اعنا تؤدا هداا ۰ ییلوا ردع ةن هدناط> كدلنا

 راشلنا ناسخا م
 # ید # "یر ناوبح ناناوت وجا هدتنورد * یادش * ةجخرامهلع



(0 
۱ Sowers د ید ERC! PE, ane EN ER EMP: ie oii 

 س  oe gr aeتری ۹ ۳۹

 ۱ ex ت RY راد درد ها ا شاک دک

 کد وار رک اد هوش هدنفلوم مان نشاولاةزد قرح

 تعن E ارالاش ىلا نسعطرو ناکشانع نا ران

 1: ی فيل نوسان تالوا
 1 قند دا دوا نل ر نا داوالع ار ازتوالیل قاض,

E 8 ASSن  AR٤ ا ۷ یا  

 0 ۱ TTS ترم کود تای و وقت

 أ AS e الا ا زر 8
 شن وام هد وه زین کیو نا

 1 رج عن لا فیش شا یش زەم تلو عا درام شنا ۱

ht 1 ۱۱ و رو نو و ره  

r ۳نومآم هک راک "ادا هلا رگ چک )دست نا رضا  

4 

 زین قزارح ضزاغ ندا هدن نران ا سل لر کسب :وندآ ۷

 E هرکت نيالا تان هدوحو ناورد تن هظدالم بیت

 را می یار ویلا 31 3 لحن وب ۱

  i E et 0 r a olyاو ۱

 ۱ علت راد وق OEE ایر اسا

 ادام ناال اجو اھت لر اخو زاد ù ا
 ۱ دۇغ

 ی

 | یاد ی در کیا تحارتسا هی هود لس ونه اب اک هفیلخ

 | هات نتسردیا تن هن یر نوک اسکات را تولکه رز و 1

 ر یوا 9 و اتصال امصقا ریز سل من ورم

 || دزد خو مودم |
ACT! 

 | رض هدنژاق درون ب نار5 یفزفر تکو قرن یا تو

 ا تیافکة تشرق NEE ازم کس فا رم ۱ ۱ # رو نتدو فو ه هج ولو تناتعساو د او دا ی نت هر انف

 بت هاب و کی م Eis 6 یترم دی ساب ا
 e تر اه ی دم

11 ۳ 



 2 نر یی تا نت

 تن

 ینعد هنس ا اعم رس لمف * روصم » رد دیعب ربغیسلوا حوت

 ۱ نیمسال هدصم هی رش هروس پس هنعویش باما ردران ابا

 اا ردعیاش اوبس ییرکیدلیار وه هلب نخ دنلحم ارج |یتلعف ماعط |
 اا روج” لا نیس ےل ارز REE} ندروع» ام من هديب يع ۱ ۱

 هدیسکنآ هجرکا نن سا فو نم مته نم هل هم اخ

 حد داف یینم یسفن مالکو مولمءیظفل مالک راردبا تلالد ا
 از نت پس ړدرهاطند دو هکر دملک نالوا کوک ا

 E کا ردراکشا یبدلوا هنسانعم ۰ نمرات ا ۱

 ۳۳ e a Pot تلال ډ هنسأنعم كمزب دروس بولوا ۱

 یررخا ءرج ردندت اکرم یخ ےک یک رادیدو ارو رتنک

 در سم در نو سم یر ا ۱ :

 .هدسر فمالک- ر واوا قالطا هنفدح كقرح یضعب ند هکر خا ےخ 7 /

 ندرت ماع یابینغم لخوا تفکر ا ميخزلادعب ر.دنعوفولا کز
 | ردشیوا راتفک هلا اعدت ۸ هلا یابضم ردا هتل صاخ یانعم ۷

 ندنع دلوا ثع ای:هکمروت؟ يزوس مالک طا و قابلا هيلع سفو 1

 | ردمداش هانهنلازبک | هراجتسا تیام ردشع دراتتک | :

: e دن 

۱ 
۱ 
۱ 

۱۳۳ ۳۶ ۳ ۳ 

 ا تا

 ی داش لب ناش تیک هدب چ ر دعت اش لبا نیس ھ دادس عفاو ۱

 ارم دادس زر ولوا ناتتسم ندناسلاینا ٤ هسفنم یني داوا طلع 1
 د وع هلبانتیففو هنن كج مدیا دس هل دک هدرلدح رس لبا نیس
 جاجا هد يماو پی حرز یانچم هلغلوا نیر انعم جابتخا |
 mre ج

 ۱ هلا ات منم یبسبسراف هلعلوا یا كماءط نانلوا لکا هدتفو رج

 ۱ مط و نیس مف دیولوا هنسانعهزوس %3 نھ“ ۶ دوو ادا

 | دین يدنلواترداسم دلیصفن لس هجا منا عود

# 

 ۳ لول دماما ردیرلم ولعم بتم پاپ را يرابفدلوا اسم تدطلغ )
۳ 

 ۱ شوت ییواقرفالبزویم هد رنو نب هدیسرافو مالک ۱

 ّ as هیسراف فک مم اما اليلد داملا ىلع نابسلا لعج اغا

 ۱ دالك دوج a دادس ۳۳1 نالوا روهشم بر رم نی علما دادس: ۱ ۲

 د

 .مخروفيرەت

 8 دادب ٭



 | فذح لوا“ E ThE رای ا 9

 نکآ ولواء هلبسهدابز فلا نوا کی بیک[ ردشلوا ۱

 | هک ولوآ نک هیجوتهلبا تز وطول د یهاسخ هلبا اتیا روت:

 فورعم فنص یکی ییذلوا ,ee ااا هنانساع ى ناسادرف

 تاسسللا هقبس * هل ها یه انت ةا تنش را یانصا .یازگتنه ناسللا دف

 یرشآهکیهوفت ةیور زیخارد تراکت هی وارن ناسا
 | یسسراف تولوا طلغ ند اشلاقتتئس هدییرع نزبد یخ د نالا

 هل لوا ندنناب ترضتقس هکر داکد یخ و ولوا نابز.نتشنک |
DoEهنغبدلوا اطخ قاطات ما هو دانصم زئاس  

 دزاو لاوئسر کا نولوا طلغ ید کمد مدلبا تب ینالف نیما
 ,اقبسقبس هلل و | ئات هرم ءان ات عقاو هدنرخا ِكئتتس هک هسباوولوا

 | دولوآ نګ اوج هلا هجو یکیا رول وا چک ردت هلا ېداصفادجاو
 أ ید دل وا ردصم یالتعم تولوا هش یانعم ئادا ه یالئاق ال وا

 یاربک لاو عشت ی رع:تالامعشسا هذناغل بک انا زدزاکبشا
 ق یدلیاقتس هرکرب تین" لرل نا مالک ع اعا هلبا ناحس وکم دلوخ

 كن بعدا یعاوژاوارقا للود عون ند رقاب ٭ لتس ٭ راد یامولخم |[ * لتس
 | تدلتسهلااتنوکشونیس محهدیسزاف ر دلمعتسم هلن نیس رسک یا |

 | ندنلامعتسا لط هل هروکعءاط بانو نیس عف هز نع بول وا ظل
 ۲۱ قدعهلوا تایارفظ هسا نمد هدهسیارهاظر دف هن ره سلوا برغم |

 یتزلب رەد نالف:ییعد سا نددوك + # هرب ۷ هل
 ۱ ابا نیس خف وید

 ند اه نشد لا نیس سس کل هك نا رداد اسا نل اہعتسا

 | هکر دم واعم قدم دا وا فان رفط هن طو صحت ےس هدیسر اف بو وا

 احالطصاو كم تو كص تنکسم ةغل دوس هلبا میجو نیس ممص
 روس ز واوا رز دصخت اد وس ندلوا تاب رد قامو هرب ىلا

 نایب تفل هما ینیدلوا هم اس ی ۳

 ردراشلبا



 ال اب

 مچ ننه وکی مت ب هرکصندن و هدهدلب 1 3 ی ڪچ

 4 دلبءاقجردباًآ دن هح یتسایشاو دل لالما!ددجب بودنا مقلي طالق |"

 دل بین لوجو زرهاوو ر عدن شیک مموق آآ
 ؛نایلبق یالتم ی بارشا اغ یاع ءایشاهبا صخر ||

NENلر دی نایمرد نماد دنشه و در 5ر د نیټه لب  

 یاسورب ناف وق ۇتىس هه شم ايتتىم هلت ريخ كنهنهاک 3۹

 شغن ندای مای و نگار هنها کاپ : بواوا عجب برع ىئ اق ۱
 هکر طنا ایا لۇت ۰در انتا لا اون الابتوب

 داهخرک لس رلارضب ی نادل فارطا ن

 لجیون نمی لما کوج زا لاغا هرکد یوو لا واعجاب ا 3
 نوسلنا هح وته ایش ناع صف هسدا زسا! قا وا ی اص دیا

١ 

  | ۱اا بجءاض نجی زدکمد ءودشاروس دیرش لج

 هک وام نی یر ی افر قو دل ار بض ھدتامزا |
 کرک هو»یلشلج ار ادتاخ کار ای هلبیقا هجا رانوسنبا هجون |

 جوتا تادا رد ییا دوا ثرامعطم هلو تایناره دلخو 3

 ۲ نعل فرج ناکام امة ناۋا ناز یکعدولزوماج لج تو 1
 مکرم هو زلشابالاصراو هجنوتیزاهاتف ,جزرجو نسوا هبهرونمنیدم | ۰

 ضیا هده دا انا دارج لار اب د ساالم و پھنسا رور ا
 هد ندناشچ ی لتس دغ داران وسلیاهچن ون هز وجو یزصبهدم دماش |

 راتو سلنا لارا ههارعءریاشععم دریا | یهشنب كلام هکشیبالا |

 | رکشعولتا ماس * رل وسر و تعچا ز۶ ب رع ج راوت تالصفم | 1

 یلیصاهدیسرافر دراشملب ! صرخت هنلصا تنل باب را هل تغلوا ھه 1 ۱ ۱

 ۱ ےک هاو .رلشلناهخیوت تارهف علق تددزإ دالوا ماگ يصح دنع

 | قالو قەن ره اشیا چترروعو یرصب سيب | 3
 1 .دفدخ دید وشک د ES صرع هسازسآ نا

 ۱ قلاب نو بل ا رانږانار وی ۵ دارا یلیصفت كيرعباسنا [

ka 

4 

 اے ا eta . سس اک | نکشل الا ا :نهجولوا هما هلا هز .رھر لیک ب کم درج کی[
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 رحم دا داعی نار رضی و سیل نایب مو : :

 pn ا ردشاب ۱ دا ندا جزا 1
 7 1 ٤

 مهوأءةعس ىل .ےہانعاو عودزایوراو مر م مرام ءاجاذا نيج

 ۱ بلها .مدهنما فزاج ره ت ءا هطعق كلذناوسالف# ,مسود دا ۱

 ترا فرط نم ندر کښ مدع هب هرو اس نزوک وکم عن نالواررح ِ

 نرو نیت ةدرعو بیک ید یران لو | ثوعب می حوا |

 م میپ ود ماندرچ رادیو یش شد سوم موردا تریضح« راز
 بنا لوا اما راشم رۇب اباي هنمده ماد دسدس لار زممحب أ

 دشت او ربکو تور لاک هکشعا ماع نیوز انس ءار کرک ا |[
 "ندنکیدلیا هراب هراب هل :اقزم پ وب با اینک یی رپ یب اہل یکی دیکر :

 مس ل دمور ۾ یابی نم م مابالانب a امو ریالی ا فیفا قم نر

 دار 0: اس ل دهن دی هرجا مانی ظ نوک 1

 ,كنسهم هیر و باوج وید برف الب .هزیوفس# نر هدنلا و ی يک هد ۱

 یر مدروکدر رج ر دنت ال دس نوک و پهنه اک«دنرابضتسا غ 2 ۳

 ۳ لا یتال دید ارت اس عالج ردیا بیات لما ی رلفآباو ۱036
 ۱ e ذی شا لین فا ارطا یجب ابقي ر رَ اوا هک ردیرقآ ۰

 ۴ ةن ىلا ندد یاب رص ذر جزا رجاقلا فاما لار قب هدفدلوا
 ت

 اا ناک و ج یزانک ر 2۳ یراق دلوا ددا هیت كلاج را :
 او 4 تس ارم ایم میک رلبا هدهاشم نکن دلنا ناطلغ یک وک 8

e E HK ۱2 اړخ لنک درحب ن  

4 

 زما ا ۳ oo نیایشاو الماما
 ۲ ااو دین هجا ومن ام مههلبا لث اوه وح ووتوعدهدلب ٠

 ۱ .مامطبلتزیمادرف رب هی تف دراز س جیم اردیارماهنره ۱

 1 ,ندنتکر چردب *دومرفقبط یرسپهدودنلوا ماعو صاخ توعدو ۲"

 ع هنس اياب یس هدیس ران دلو هلب و بولواهدیجنر تیاغبایقب نمای وک |
 be. EIDE RIS مچ تخت م ا چت یه مین جنا

 نه



۳0 
 ۱ ی د نحوی ا

E ۱۔ اضف دازظتسا زد هحتراد دم )9 نصرعو  
 ا 0

 را دو دردف ره مرعلالیس روم اس هدلبتسارخ هصحر
 3 یعادصم زاکو اللالتصلعحو راک دالانلا فان دوه د هسی م ار 1

 تصحاونسحا تن هرم هدلب یدلوا ناتج هیقر "زيد ش لق

 || مكس ق اسسا ناک دقل هی ديعتسا نی دلوادالب بیو |
 ةبیط ةدلب هلو رکشاو کب زق وزر نما واک لاعو نيم نع ناتج هيا

 ۱ ازا نت هدناو نیو یه هنفیصوت یسه رک ذیآ روفغ بدوا

 خاو داده رز هیواد حوا ةهنسره هلا یدوحو تابابو عیب

 هدر ان نک امار شع ی اه کەر جابت نادلبفحولرسو شما زولوا |
 بزةقۆ ةن لوا شعادوحوم شا خى رەتى هبیظ دوجؤلا عدع

 تعا ههوقع هدب كزارفانسم قنات ینادقق هضوعب هلو

 a ثلا یعافدنا كنوغربو هلو لیبس یاثا ههزلام هدنرللوخد

 ۱ سماح دص كضا رم لاو لضاو ندخ زاخ عبار یدوحومدع

 ۱ ت دورو ندرت اس دال ساداس یآدغنا تكخ ولفمو نوجو ۷

 هل طا رر هدنعرخمامعباس یت ءفافا هدنن [لانسخا ندننآ كننناحم

 عسانيماوهلادنفا لاکنما ىن رى ھاك ناو ض هر رز ملخ
 | یراتاقوا رازما هلیادحاو شابلءاتشو امص كن اک ی تشات تبس

 هدلج نوى تراکب تعحر هدنرقن نا ار هلاوسامشاط

 ایعتسا ةد ةه وفر هدلب مشع فا یرادمروکبنارطنضاو لاك زاوسف

 "انلشرا و هللا نیختشا عطاف ضاما زّدیسهملواهننک كناولا نالوا

 ۷ ° رف هعارا هلاساهدیداوون انهدهیهاد تیم ەلى مرعلا لیس رباع

 ادع نوو ایمندیلوزتو تال دباغ قارتا د رو

 ۱ ۱ نا ف هس رف یبا يا نبات ن وا كو

 | رلثاع ور: هدنحاح تو تولوا دین ز فصرت دد درا
e 

1 
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 ص

E ERE E 

 دیرا ندنعوراو ادې قراخح دعوا ضع نوف معما هاورازاتسا ۲

 ۳۳ ویا باکس فر د هر باج اض وصخ ر هئار انا ندنق وو لیس

 on وفا »یی نکا اشیا بیر جد یوم فنر



7۳۰ 
 * راس

 « یاس ۾

 یورعم*ییاح

 ا اس
#۶ 

 1 هدنروص ویس هيمن هجو ك: ەر رج رقر دماغ ندا ن هرس هلباار |

 |یسانو نادج|یب هموورم هب رد هبل مصنع نانلوا تعیهنتفالخ|

 ۱ هدننرف دادفب هرعان#*راربد نار اس نام ریش هک وو اود هودو

 ۰ | ےکرھ هدبن ع ی عسا كنهقورعم هب رف یسان ك همیلخ هاب عصتعم

 [] دیدشتو نیس مط ندا تلال د هنسانعمیدلوا رورسم هسیا یدروک

 ۱ هدنیورسه حرا ترکس نوا ویکی ند هی ابعءافلخ هکر دشا واک

1 1 1 

Eنداجوهبنباحرطتفاطل ەد درا و هنس اشیای لبا ناوارف رک  | 

 هی یدروک کر ھت ندردوحوم هدنرکسعم تیعم ندنساوهوبآ

 تژک كنهفئاط لوا رونلوا ربیع هلبا اج هد رم هلام هکر دی رلبسا ||

 ولقآبا جوا عیج رب اسو یررلکدلبا لامعتما نوجمایسهزیواباوا |[

 هدنیسراو ردلبعتسم وب د هبص طلغ ر دنا LE 4 را هتسیغ :

 !هدسرع بولوا طاخ ندایس هلبا همگی دمو غقو نونسیکر

 تندفورعم تل اس # رد ال ولو مولعم رلررد باصُم هنا نیش رسک 1

 ۱ e لوا # اس * نولوا اع اب یرا ڈو اب هسو 1" اس

 كن هموقرم ةبرف ردشلاقماب ويد یار نمرمبب ندنس هلو رور
 یاس رد هفبقدو هحرد ندل يدلب :صیعو همطس یدلب لر

 نم «دیبرعر دل هتم هنس اتعمدبضاقو ك ن یجدوآ :ک تازب رحهدابب

 ۱ ۳ 7 مب ځنو نوندم هدیس راف بولوا طلغ؛ندیعاس هلبا نیعدمو مک و

 ی هلا نبع نوکسونیس مک دمولعم لر در همان هلباارنوکسو

 روم هنمچ ضا تاک یضو وا كموقرمو اس زر دهکفر اس

N 

 لح هدلیلف نامر هل را ساب و اھبشا هن رال اعوا راسو یشم

 اس * ردشلواس المن نین رل یا ,لاصیا تاازیبرح لیسو

 كليس یا نیش هيو لبد ان د اقبآ هدردح اسم ير ڪڪ |
 س

 و تو

 ,یابهسوراتس هلی نیس كتخا بارا یب هلبغلوا یبصاخمسا

 هناربصف هدننزو لبج نالوا تون ۱

 كن هموفرح "ه دلب ردعراش ایس هللا بله هدیتتسراف بولوا احس,

 لر هفو رعم "هدلب روکدم E یروهشم ءا هاکتح كفل



0 
AY NE 

RED ET مرا یک اس خت 

 یک یاد نسب اش را دعت كلا نواف هو 1

 بقل ناورشوت یر زدشما وا تیاور هلا تروص جا ل دوم

 ادو ددلاشسا تک اقا زدیس هج ا تعنص ب ر رمعلا رخ آلا

 ید وضع امج واقول ندنوبب* راس دز در رحم ید یرفلآ

 هعولعم ءاضعاهدیسزاف را ام 539 ماجال نی هستم نش 1

 نیس مف ةشئاتعم شاب یواش وایو وك ناو قب ا 1
 انە نوک واز ةد يع بڑ اوا طلع ندا از ات 1

 هدنتسراف نایشلزاس هک نالوا ررگ که بو" هدتشول رد ساز وا

 ۱ هد کرد هس اتتع یس 3سا نالوا شە نرده[

 همش لال داش شات هنس اڭ د او زر E لا از توك

 EES کرم ندا كابا هدنسهاسرآ

 [!تشسوا ریغاب و باو عدا ض تذهاشاربز ر ردي لمع ما

 ۱ ماش :دنروتموت رولوا قااط ید هب رعت دغاوق بویلوا قم
 3 هنیلع ت تنولواهافدانآ لقال وا دن ساتغتاز وە دابآو فر

 ۱ نم نورد دیر زولوا بد ینلآ رغم هتشداب لو
 ]ا دارطتستا زددعفدوهحرذ كم یدلب ضرعو نطق یدلب| ۱

 1 عارذ نان افترا كس کت قاط عفو داد انارو ۲

SAE۱ یفیئاوا یو عارذ شب ن تتم هخنراو ةرخآ ن  

 و مدال ظعمو شبا نن غ لاا ردن رو ازاد قو

 زذ طا اتت ماڪ نمخ فا کر وهم لث نانلوا رص هدتفحر

 ۷۹ با مور ماهتتح انا هدنلوزن دلفا اش هب رف هدر ترم 1

 : یرکسصم دۈ جاوم هدم حرفت ی رکیدو یسانغا هدکدتنآ کش

 ] بودا لشماخ انغ هلبا كا تما هندنالع جا ن ا

 ناد رک نالوا اشا او زاها هات ویو زاس هش اإ
i |ظنااعطق دنع داوا ولقد ۳" سه ظاقلا ی  | 

 1 انسه وک لدهتس رلاتعف تفاضاو تسنویامنو امر ین اس |

 یکزاشرتتعو زاسکشم هکر اتم دننامو دیش و : یک اسنکو ۱
۱۳۲۳۳ 0 ۱ A ENN 

 | یک مدا ن وت

۰ Nat a 

 غو

 ا ون *

 نسوز اس قرف



 ی لئاس ۸

 *# طاباس *

 ب یوتت

 4 هو نود لات توس جرم ۱

ENIS ۱۳۳ و نت  

 1 ا جا مش اب :ییکیا نلالد ھلان

 ناجناور لوا هحو اردیاتلالد هیانعم لباد تو یکاتکرم طظ ون[

 3 تظاع هلغل واهن زلات عم ی هتسا تشم e : ندننتنآ وخت هاوخو 3

 وزک ویا هل هلن هلو انت شم ندهدنورانو دا خار لاج

 هلجر هدر اوج دآ دغب * طاباس *رواوا یسجعرت كلت اواز ۱

 عشا تنه و رمل ز وفك رو هک دلت ماننادم
 ۹ کا هدنب نع

بولوا برفم نددانآ نسالیودابآ شالب هلن هلو لدن
. ۳ 

 موخر یاننعف هادمازع نیلمعتسم هنسانقم یل ندا ریجن لب

r هه عفو نیس مع ندنا تلال د
 اد امامت 

 وا قاع الپهفمهدنلب زره یل د
 ی تر ۱

 هد ذر تاروت ٥ دیس راف دنا لقت د تال تبا ارض.هدزتف)

 ربدهاوخناور ها ات لوت عمو لوا ؤاو نواز قف یکم بلاتط

 ین هجو ردهب |: کننده لو 2 ENCE ك اضافن و ۱

 لس هلج الم یرانعم ام هل یی ھ هنشتدلوا زاکشا قزاتم و تا

 || 0و مانازو شم هلبا ئدوجو كارم( قاط عفاو هدنژزوا یزهن

 راکرد تزااغم داوو هد: دی" رەت خودم طائ ما نکل ماش نادطلغ

 ااا سوماق تحاصا :یدناواترداف هاش یوم هلعل وا
 مارک ءا

 یعسا كنس ىع كناوورشوت نسالناب وسال لوا هتنسعانعفر و عم

 | یسانعم یدلنارومعم الباب و شالب قهر لوا“ اعا یتعلداوا

 | زورف داو شالپ" هلا بچم نش هد ةيسراق تاضا ا مالا

 رادراکشا زاغ هبنارعت "هدعام رظنلا عطف ندنعب دلؤا ةا هاش

LYبزعم كموح س هذاز اشاب لان کک م موز یالدضف  

 هدنسهژاسر



E EF, 

 آر نزا « دنراج فا لاب «دنزلفدلوا فر مشه لب مالسا فرش . ۱ ۱

 ایوب یورو و رج و
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7 gare 

(FAN): 
 سس سبوس SOD n ali ویا نیو سس هر و 00 اوت ne وه ام یوم جو تو ریو

 | دل لس نیسلا نو والس ا و ۱

 * راس # ا نابن انس شلاق نوت ییحب قاب میجنت هزات |

 عج بود ناوشلوا هل واد یرتاسب یدل وا لوب هدام نالت
 الا همه رکو نیس دام هنس انسمایفابزنک (ه.دندیفاراز دنآ دا رم

 ممدم هنس اعم شلاق افلطم هدیساهآ تولواطلغ اعم ن

 قا زنکاوقاب عی :نیسبهکو ي اشسا کیا را وډ هدنام هما ن نونن 031

 لاتا ھر کاج وا دنفاغتقنا دی تهی

 اردشلب اد باا gei1 :یداب وفا

 یلاختهللا تا ولص هنلع زار الا ذی تصح ابو واد مالکلا وقآ حصا

 ۱ زکا | راس دعا هرّزوا نعرب رخ نیولوا تم« اهنلاولبللا تماداپ
 ]هل ناوضز مارک باما زی ردمزال كعد ردیا هدافا نام انعمیقاب

f 
f. 

SSH Ki 

GE OVO ok YR "ESRI OSS kı x 

  ۳ایا 8 ي فد  OY 1و

۱ 

 یرانرضح قبلا لسنا نالبع ندننارصح ناعجا منع یاس

 كلا لیضفا هیلع تفیش بخ ا صا ندنللاحا شعاراو هوتتناآ

 نخ یرلت رضح اغلب غلباو مع مصفاة دنا بوتو ۱
 ندی اسو ااو ر ایتخا یتدردیعب .نهراس قرافو نوتءاسبراا[

 تاهرب تلال نون مک دا لری یزلءژ و هلبا .تفرابفم

 امار یال ڪي SET اقا باشا تدحو ردقاو

 ٩ یزرماع,دم یحدرلنو هلغا وا سهم! هلا ءاعش ؛نءول ار وس رکن یا ۰

 ,كيآ دوجنوم هدماعو نورد :اماهیقب نانلواقالطار سو راد
 | هسلوالفا نقاب ریز نادراشهز وب نایب یل واک ان دغ ورشم فصا
 ندیا بابرج ندیور ترضخ مو زما سطع عقد دپ ا تراش ِ

 دواوا ههشیپ قیلالد منسنانعمک فایر اهلغلوا ملک مهاوج ها ۱
 ندنسهلوا مداو اعب نا جا ه.دی ورب ترتطح ناش نها دار لسییا

 1 ,قس ینو ن دەۋى : نوار دز زا ءار لشاب ا فالتخا نید هاتف

 |ترد یرلفدلا لو! قا رج او را و تفريد يا 9ا | ۱

 سسس

0 



 کرا

 »۳ 5 9 9 RF REKANI 4 ۶ نیو > ۳9

 2 reee ae ج هو ت ۲ سس تایی

e ۱هاتشدا هدعت "ردشلوار شم ندنرامروسپ  eارج  

 ناتطلسهد هرالوا و لئاضفرمولش لبصم ندنرل انج

 هلأ ة چ رهیلع مار رب جانا شا هم نا ْنسهجفا زونوا قاب بوروب ۱

 )€ نا

E,مارا جاش مارگ اش ا  
 ۱ 5ا رظن هنب لاک ذ تدح نکیآزدیاملعلعت د ندراترطح

 نبی تولوا سزدم هی هوم * س ي٣ بردم دارج

 هزاداتبسهمزال راشم هر ةا یر ندا یا هیموبنالب دوج

 مع نما ژرروپ لاسرآ نوا قانا یسارفف مالملا کلا

 هرورع ناو ضرزاع هر و دنکن دنرللافت شا لامک هف مث
 سوکت *رآدا هد هفلخ ترضحروضح مالا نماموب ینه |

 ن ر هنرایرضح ییاچ یا فد مشلا ديسلا نکبا,ردیآمالک

 ناک دم امر اطلس رط اخ ىرلما نا س اع دا تلیضف

 ییرلرضح ورسخ التم ررد بحاص هلبا تلکن رک هم راترضح
 فعلا یدنفآ نطصم هداز هجاوخ یومشورب ب ورو بصن مک اح

 "ار نالنهدنرلم ایه هنح اب نددیحوت نارب هدماناهاشدایروضح مایا

 لمحت مدع هنعیدل وا اد وه یتادلوا ی > اص ٍلدنالأم سار هدمولع

 بار شابا تلح ر هنرخآ هدناو ترڪ سوب هللا 1۳ ینهسردمو
 یرلدفاط نوصا نماجیابهنمراب شاب * رکیز د دعا هناجر
 | وگو ان مکیکرم ندی یک دیسراف ی یم كفورعم یس

 باب قط نص برع بولوا طلع ندرکهز هل هیسراف فک دمو

 ۱ ناوتشک هلی و نیش نوکییسو فاک سکه دببلوم تقانة دم هوا
 هربکهز یراکدلیا لامعتسا نو عات نیز کاو هکر دلکد یخ زاد |

 و PES هر» دسراف ردشع وا قالظا ارش جد

 ( | دید ی جنوط شپ یک یاب یسپیکرآ ی انعم هل یلوا هل اعم
 | هکر دزمعو م هبا :عنع هلبا یبسانم زم هفراعم هب رادار زولوا

 ادب هذ رع نب ران شکادوحوما ریکهزورس هدع دو

 ادیب
۱0 

e 

nea Swarrس و و ات  

 فرح



 |توق شو چ ها هلوپح واز منم مزینراف نانو روتر 3

 ناف دل وا یهج دب یسلوا توف بس توق یرلکدلیا قالطا

 زدقورعم یلابعتسا هدر انعم نوعا نږنوا*ار ز «ردشلوا دیس از حم

 !ندارزا هر دمو ځنو انوکسوازربسکو + مه خدر |

 ایک ا تفاو نال زوتلوا هدافآ لا لیست اله ع پولوا ا
 ۳ ناسا للو فتح ند نا یار زا ید موم یاریزآو

 E ر ند ەر راح فورخ هد عزا هلبااز نوک سو هز هزم غ |

 هد یارب ناب نوکسوازدمو ا وهلا ندهدننکرت ا ۱

 هرنهذمو ۳ نا هکر هکر د هنس نعم لیلعت "مال عقاو هد لحال

 IN ٹراشا مسا عوضوم وَ دعا نآ هل نون نوکسو ۱

 یانفم لنا رله واهدافآ هلباوا هکر هک رد هنس انهم اذ هد ع

 مهر تو لر دم لر *زولوآ راک یی اوا توانایی

 هدیتسراف رذل عتشم مرا انوکسواژ خت هننانعمیکل هکسک كبلقیتعب

 تولوا طلعند كرز هلار مو هب رعفاکو !نوکسوازرسک
 ذارطتسا زرد کد ا اک م ورسو دم لاڏ مخهدیرع

 دزرهر هدروصوب ین هیتستدجو کال مان زیر هد هاش 1: نما دناتسا

 نا طاس موخر یزاغلاو مع وبا هکر اد ةدا زىر ال هتعارب
 زور كي و ماپ هدنلوالا ر فلطتت» لاس ةا رغ نا

 هداننا لوا وخ یی هینیطنظ دو هرکض ناد هر طاح اونا و ل انو رسا
 ایحاو رپ ینتبا لیوح هتسرادمو دانش ق هراغنص هسدنک تاب زکس
 ۵ او هدنف را دنر وشم هد نیا كرز ایلاح با یرلعرویپ

 هسر دم هبیاهنتفا ده بقلدر ژ لما دعا یللا یون یارخ
 | ھت ]اراش د ىانالوش ردشلاق ما ما ندنراءزوی ناشسجاو و ۲ قرهلوا ۱

 7 م
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 ۱ ۱ ةش و هیادع هلی انا ص اصتخاءاههن رخآ هلغلوا ۵ا , رلانعم ۽ تفاطو ۱

 ناو بلطم [ بان عص هنس
 باتو ۱ ٩ رد بنی لو پویلوا هتشانعم جوک دیس تاتو

 هشوو شو

 8 ارز #"

 9 ابر *

 هيمو و
 داراز لحم



(ei 
 س
 کرد رپ شابا ور نکا رک رد ی E يوا یر
 نایییئسا یسیلیصا مس ها تولوا: ندنلسا رج ونهر و هس» ص

 ۱ یصاخدرک اش كينود القا مکح >؛یزیلت تروغا ی ےکح نالوا أ

 | هزکضنانونف باست کجا ندم وف زم مکحیداتسا رد اتشند رز

 ۱ : لاوغشم هبضاوا ویا تدمرب هدرا غ u هوکربهدنالسد و دحا

 راشو واخ کو ,تفبلًنوربرص دلا لو ا: ینا تاک بولوا
 "فودنا جارد نل طاع نیب او لطاب نید هند مدنوا بطا اکو

 يدلي تشدزر هدنرو سه هنسز وئوا ندب اشک تنطلس

ray 3 

 ۱ و وضخو عضو هنب روها یناتسرب شنای ادرهلبادیفس هعاردولوزآ

 هدودنلوا بلط هزم ر دیا زاغآ هوبا یاعداو لوصو باشا

 و تهالط ا ةر کود رفا شگرآ هثب رزو اان نیا وح زاما را شنا اکیا
 زن ولاوف سوچ نود تمان نارد ام نویز تشک نغییلوا
 رو عداد یدوجو هد ةمروفسمرکمردیا قی دص یتش درز

 | تعا تاک مان عاتسبا ینیلأت لوا كتش درز شابا ناهذا لبا انشد
 | ىج شم هوا تاستردق ةن نس اتما دخ اول ڈو ا رر اخ هد نزا

 1 قابلا جار خس ی د میکج بسام اج فق او هناغلر تڪ !هدنامزلوا

 ]| ود دز یک نارام افناو خحرشودنک هد یوو یه تانکءدقد اواز خاعا

 اب ودنا خش دز لعل وا مهب ئ یزالح نضعب هنن ردشلیا هو |

 دعطخب وا فیجارا فو بیذاکآیکیدایا ۱

 نشت با نتونلاهرفز دلج كبر یکم نوا شخل و اقم لیتو *تاک |

 بنک دناوز شون فال دد معان و شغل وا نفد هدر ْطسا لق سونا وا

 زا 9 دا تشادرو لطا ناو زالشع او ےل رویه دیه "اب

 ۱ | ییارلت ضع ندنعابناو ردن لعق هرهاورخ-لعاف نا دز نمد ۱

 1 عکاس رور# یلاعت لا مماذخ تاطو رون عا ردرالناق دهلا * رؤز *

 یک کلا نامدا هدیسراف ردلیتسه هلا واو ادا هن للان توفوا

 : ورم نادزؤز هلناواورآ مظاوازمطهنس اعم جو ڪش نالوا
8 

 أ 1 نالوا قلخ هدیسراف ز رو وا نامدالاب ٹوقلا ییا

 سا

 ILL art زوج مچ



 تا ااا اد تن ۰ 7 اچ
E Ele e E a OTE: 

2 ۳( 

 هل افت تین ادحو وه دبلرو یزیهد همان یزد ما یهدز ۱

 ندنفیدلوا هدوحوم یدنرو هدنز هدسرف تاغل هدوسلا رهاس ا

 هاب ره دعاوو كنروصو ںواک مرال یرلذوا تب رعذ هدعد قالا :

۱ 
۱ 

 ]| لفعلا تاصفان یوق نزف ند نيد نز !ندنا هدافا ساخر لا 1
 زدهرروا ناللطب و یفعض دف دیر نی د هللا تسد هناوسننالوانیدلاوآ

 دم وا لب د زعل هدندعب تولد ند نر نوعا تاک ندکعدآ 7

 | لصا وال« هفداز ته ذم هدهسدا تسانم ر ده هه یه یل

 لیعتسم اضلغ هلا لا د مه تشدرز دارطتسا ردانش ور یتبدلوا

 یافو نانسحرد تش دوز هلال دمضو نیش وار نوکسواز خف یک ۳۳۹ وا

 بدن لع میهاربا ترضح هدب انیس ناسا تشدرر هرزوا ییاورا|
 صاعسوللنم مارک اب انا امسا اتس یمن مان كمالسلا هیلعو ||

  ETNهر اکو نوش فهم راف نیولوا طاع نف ۱
 یهود . قیدر ٭ لرد رب وکنش هلبا واو دم ورسکو ن دو : نوکسو ۱

  ۱ ۱فالتسخا «دنرلب رغ بهذمو بیرت اما ماتس ندطلغ هجرکا ||
  1یزرطم ماما یدنل وا ترد اسم هر رګ هک 0 1

 [هلنانون نوک کو انا تک هدیسسراف یبصا كم دنز ندثیللاوبا

 | نصا نددیزد یا هدم اتخ یاقن قالطا هران ابلوا اما هترخآو
 3 هدر راست و نعد دلوا هدنر هلبا نون نو و از خف «دیبلسزاف

 ] هنکوزما هلعلوا توسنم هضم مان كل دزه بول زا هیون ام .فدانز

 أ الا وا یدنز رغم قیدنر ند رش دیسو یغیدنلوا قالطا ید :

 ا هنر لا از عف رل شرو نابو لقناشسدر هبهزخ لاوفا یجد

 ۱ نیت كنيس مات تشد رژ هلپا توسان ابو صاصتخا ءاهیدنرو ۱

 ردوهن ره یراهلوا منا هب قرف نالوا بنو ی اضتخا هک ماندن زا 1

 نيد اقدر كندانآ زورف سوماق تج ان طو ندراکشآیترباخفا

 ۱ | هرز وا یرب »رحم هدیلاچر ایعم تب رخ د نو هنلوا هیج هموق لح

 ندیا ث ثاتجا یاسر شب 1 تهدم نده يارا تالم ءالع
 1 ق

 لا لسا
 .تشدرز



 # هکر #

(f.3, 

 رب شل زوب هرزوا یب اور ناکلخێا هک دلبا هدن ون هسراف دالب وا

 لالا دقیق لعا یلاعت هللاو ردراکشآ تعبابطم ۵ دنسلواربخ اعم ۱

 0 ها قارجاقسز هلا درکوک یسیلع رولوانلعو ندعم # «ضوفر

 ا یامعتس الانس كراش اقنو ماسر بوډا اد ییهفورعم تروص ا

 نایک بإب را یسندعمر دوسقو نالوا قاا هب هب ودا صعب وا

 ۳ دا ر و هد اردن رامر یبالعا بزاوا لاس صا ب اک

 | ےک نوا نوک مجاز غ هد سا لو
1 

 دمو

 هدف دلوا هدیسس ر منع الن نسا یرب زی زوج ڼو هدنج ران ۱

 بس هيرش هس ناکتسر روب ینا: یلچ بباک و هدنل اس تود نابتفطزوب

 ا دنا مارح هناج ر تجر هد ةي رق مات اط ندر هب رفراریش

i e REESE E 

 بولوا بع تاديرلعجرمكناهاباویه .قنم هبغیدل واب ندیعاع»||

 هدهعسلتص دوخ ابر دی هداف یکم دز دهب ام هبرقع هداذا و وعسلدوینز

 هاب دیتنا هک ر ڪڪ ٽبا يعد ر هلو ا شبا عاجراارظا هنعیدلوا ۱

 هلا تفاضا هرک دم یکیوفو هد ننس نم ببن هل بجر باز

 0 دع رک تم ددل هلا تّوابضا ٠ روب :ر وعنا پب ویلی اب دپک رک دن

 ملی یدصق غیب هبببشذ یک لدع لچر هدلوا لوو هلوا نیعلوا :

 مادنبموه ه دینابلووو .دولوا چګ ی هوهریخ او ءدنیلدقباطمالپ ۱

 | ها یبوصنم لومعم فوزح اهایا بولوا هب انش فود یرخوا|"

 ار ددوجو ین ی یراکدلبا لام فاي ندن سفت ولد رجا تبرک |

 كنیمما شعار دیاروپط نران قمرو ساعو,نوتلا نجوا

 هدب ی زدعداش یلامعتسا ار خواه وافو نون وکسوےچوازرمییک

 بولوا طلع ن درەغز ءاھالي هلنا افو بو نواس مجد ار منم |

 هلا لهم ءارو نوننوکیو دم فاکصو نوش مه هدبسراف أ

 !نسرگو ره ز هيشتا لواغش ۷# لیبفجتر ۷ لرد فرکنش م لنز ر

 |۳2 موی ی 1۳ ۴ :لیم هنفرطیاسک ۱

 مایف ن ند ەم روص> دریغ لاک نوچ ین لو ریو قرف ۱

۲ 



 ا

(۰ ١ 
REN ی ال 5 اه ايو NNE 2 D> ` ma 2 

 KE ۳ TY * .كرنز ادا نر ةا ۳ ۱

 نان نوکتسو ارو اف: دیسراف یا كيوط ربت فورطما 1

 یعما كفورعم* "تتلو ا میس ندنفز و اه LK رکا 1 ۱

 دو لند له مک دوز ر 1

 اردو ایا هال ع ةن نا ازوا نلتیلعف ها خخهدنناو < مان ]

 باتعا یار قیفوت ین ن روا 1۷ نیش ڈش اتا راکت وبدا
 دارا از ف تی كنت لاعر رزق وما « زوبلز * دلو ھات |

 نواوا طاغ ندر ویتزلنا تۇت وکو و زند دا متسم | ۱

 خت رکا نارند تک را ةدح و ابو هس ع اکر تیکه دیسزاف ۵

 ولرشن هدزاکنهزرف نکل زدلزعسعهدیسزاف نسل وب ست 3

 e دار طعاسا زورا: ارے یی ینفتدلوا" ید يرام | 1

 ندافرتص+ هوس نامعنی وررشن وا هکر ونلوا تناورآ هوس توا

 داول دنش زا نور اقتفو ةف قانکن انح رشا

 هدنونفاذ نور اه ترن ضل نیل دلفلاوا ی "نیما د یدنچرا |

 لا نکتازدلا مالک وک 4 هرادا قاسک هل وتیس مایا شاو |
 | ريزا ةت تنش :ترقعلا ةا اٿ ك هتل یقر اال ا

 راب اتکا ھ شع یه وه اڈاف هر ونس ه کک /

 ES مور رفق ا OES و ۱

 لاج نیدلا لاج ج مس او نکا ردشلب ایفوند غف والت | ۳

 ا رعلا الا ظاقلا نمف و رام طب ضیقیدالا قاغا ناف ناتن رظات |

j 

 || ندئاندعبولوا لف ند لر ور نیا ءاب : مطوع فاکو ۴
 ميرس کس هد هداوف تا بویلوا ییصق لعن یا هنخا دل اوا | ۱

 | وزرا نوا یزدان فدا هل اف و ی لاد نوک ۳

 .هبلع, لا 2 ها هيلا راشم هت با هددنسیا ئوف سا وش |

 iit u 7 سس
 و ت 3 1 3 ۹ ر ۴

 مه

 8 كرر *

 7 ۰ هوش نود زدورشاخ نیش اهاپاوه اداف یهوهاذاف اغا

 أ ردفهره توانا ۳ و هل دا فرط لکا راکت ان یزاوج ا



 )9. ۲ و
 زر وب یک & N EOE tot 5 e وه و Î, rame SOK (TF eek QT و وب #۳

 DNDN r بم

 EEE مایا رت 77 ی
 یسلزا نزول ید ریقخ مات راک اب ییغیدلوا دوم یزایماسا

 ۱ كور راج والت قولت تؤدا * رمزا * رد الم هبیطن قاتعم + درز ۶
 اماه دب رع “زار ختم ال لادو نم نوکنو ارواو مص ی ا * شش *

E :1 یر ثلا طاغ ندارم الاد نرش و ازا  

 فا فلوت نک ژربد و ها نوت وص 13 نوکعو و جم یک
 باتا بفن مشو نوا قادر هلا تلا دشت سوا ۱

 ناشتا ۳9 د زفر زار یو مو و افا درزا
 ۳ یه اوت ةد رعو در ظن هد زد و که 5 يا وا

 لادا ءداب 2 ینیدنلوا لایت د ذزمر هل موفر م بارا

 ی ؟یظ اع)ا ناملوا لاتیعتشا للا چم و ده هتل

 ۱ قدمو ھئا دبابو تدن امت تا رو نوت موقع

 ۱ ۳ یسالقنعآ ردوا ار ها ن الا مسقنم اط مک تّردو زور |

 ۱ ۳9 رولو جاومو ولتدع تیاعب ی هککس لاا یر
 نرم سا نگو كر بط ابرو کان هه انت کر دیقتسف

 "رولواد هست دنا نکلسف ریه ركنا ز ام در سس وک

 وبا ئاد طا م لوا فروشی د دئ RE م

 دختر رولت اعضا اف از زا ناف یو قلم

 ۱ ردراکشا ییلوا نادر اقم ناعما نیمز *ندزو مشت ولو[ * نیمز *
 انک اک رم نا حک یکی ا ای تیکرت* نا
 |لوکسو+ مقر هنر و مو شاخ هل 5 اتضنالا |

 ۱ مز رم ميانوکسو از م شف وا ور 3 ضژا هل را

 اانا همز ةف اوا تشان نرخ هر وادم یار ناتا
 ناتلوا هم ؛قاشق هدنلیا مور يح ژزواوا كعد قلقوص راراد

 یددلوا قوص مر رادروهشش ید یربعت فمر هوب نتزرزآ
 ۱ هات نوا ناب" قششیالوا دزاآ ی AE تثم
 | توننوضا دی مس ا تواوایز لزا هکر دنفاوا
 دس

e 

 سس

 تست

 هلو السا
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 و دا اوت هزار E هم نیو

 RE ١ لاک دی لات رکاکحو اب نوتا مان هرهمو"

 ۱ نیس مط هدیسرافی سا ر | ردروبشم یربث ۳ دا عیج رخ سالا

 ۱ يترجم :بولوا ذعلع ند هراس با مس ی رع یابدمو مع روکسو

 3 اسیشحر#*رد جناپنس) :هلبالاد فو ایدمو محو نون نوکسو نیس مص

 الع ناو ۰ فا هک ین آب قندی طا ن اض یضاق

 ,تدوع یس هببس نکزوتوازوب شبو دلوتم هد هبموفرم ةي رفا

 |باج دا طنبسا ر در رج مدح :راوت بک ینپدلوا

 ياشا فا, هلبآ موقرم بارعاو نشلراب ین ادوط تسمواملعا
 ۱ نبال نیعلاومافل ءافلا مایا ین رتنالد هيلا نعم شارابیادوطا

e 

 |ماعاو نوب الي TI مد فو یرهد یرحاو نعاس یدنلوا| 1

 ز

1 

 1 سون هک اخزنسپ هدمزیاوخ تاجر چ هدمرکا هلتب :روابح

 ۱ یو عامل رخ ملعب ملا ماالاو من يا اب لا |

 لاح یتاتاو ےلکن یب ع* كنپتعشلا قوم هلیارب ارا ې کم نو

 ۳ هل اراچ دمالع نا ابا اونا نا هل هبفشک فانك بجا

 ۱ دنس رج لاس یدبشفلا زوینرد یرش زارع ندو مباقلاوا

 اون انف همسم تس نالوا le هدار با لای ءاهو مالدیدشو ۱

 ۱ یاینعم هخرکا هد فبصوت هپ یرشخز تیرضیجو مولعم یشیدلوا

 تل نکآ رد موزلمو مزال مود
 3 مالو نک څخ هی

 مر ےک

 و هل علا سيئر تونم دیارک دی هک ۳! یوم ندنعبداوا|

e 

 هملعبلط# |

 . | ی رابانبچ مبلغ ما رفخ لاس هب بصویلا راشم ة الع نوشهیدا
 / مارک *ذناس| یغیدلوراهتشا اما هنفیدلوا رادفاکش :یراالاب ۱

 أ ترضصحج ریدماب الا رک فوزا ماد دزشو کی ندنتازبح

 ۱ فوق رم یان هدنر اهم ی هعطق قوتبسه سان یکی غا كنيرمشخز 1
 ۱ !تردای» هلو هلغلوا بسنا تاغب هریو : لالمرپ لاخ یهراعتسا ,



 سس
 WEEE TAWE ا > ىت تەك

 تی بن 3 لانها 4ھ تانا اخ يوغا

 تاوذ ناک تش معز# ناودبا لاج | نوکر هم هفاض ۲ معز *

 ندناش ناادعت ناهایشداب قرط, هبارفو . ثالصف یصعت نددیلع

 دن باش هالطا .هرانلوا یهو الام ناشی تاراپ

 انا مود "دیس و لینک تعار با نبع دمو کوا چ

 الغ ناتج لنز و "دفاکو سولو تبار هو تاو نالوا م بدن لی ,

 تساعراما نواوا رود: داغ, هح برک همه ريلا دا هم لفك تماعزیرفح

 نابیحاهدلف تماعر تافل یقالطا هک ما نالو رج هی ازربسک |
 خدني راانغم حالسو تا افکت کال دک ببب لع. ز باش یری : يدبلوا
 | مالغا ةنناعلا ید ارم ے متت رجلا نیہ ردظاغ نینمایعز ر طا ار

 ادن انسا هب دا منبر یرلا تب طعا هنولعوا ئر )دی دیس ا ع عیج بود |

 .هدیببزاف ندغالم یساطعا كر هید نمطساءاهب ارظن و هبا پن ممول
 ندناناویح دولج عیاولا# ضرب * قیموا باغ هبصوصخپیسا |

êکن هفو رحم ةو راكب ی عضو هنس هری کلر زو ابلوا  

 فولوا طلغ ند سایعر, با نیشنوکسو از هد بیس اه ی

psaى : اعم هناظا هراهط یے رکا رزبد هراهطا  

 شدرابسهظ نیر AT نکل دعوضوم هیت رامسر اروب جی |

 عك جاوا *ضاغز*راشلبا صیصختو لانس امس ایعم شارغرا

 ۱ ااو اوس ر کیلا فافر و. وک یخ يسال قل وا محلا شرع

 1 ۱ ار مکاتب تلالد هلاشرا هتل ما یکم وک اکهدننع ردعتاش
 أ مس هدب 6 ییاطبیانم یو یر ها افدمو

Rp 

 تن سم ر

epجی  

 # هرغر#

 هل فاك ابو ۳ مع هد رع راد لپ سپم هلن بناک نبش رسا ۱ | كنج ن ست و ۱ :

e Reهرمر *ررید ماشخ بار رحم بار ءا هدنشراف . 

 :Deis یز ڪا n BE ,جشلوا تن ابو اک
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 رده a rê و ا اد د تا د ت تات تھا

 | ههاتعخرزاطلخ الاخ ناال اواب کاکی لوا کک برم لب
 نوکهو ون خف یب طراق سا كنه وه« جوک میم دب

 فاکوموفز 2 بارعا یر عمو سکوت هلباهیشر اف فاک م کو ۱

 ۱ هشت هز ات اوج مش یزاکا اتع تاو ایراد ب

 ۱ ىس داس ورخ یرادیفومل وا قالطا نیش كج -دق نینزز ند نغلو
 لوا دوخنومان ئراال ندا دووم نالا عداه ردندنراك مر ۆك |
 ۳ هراز یغاطو ف ندنزیامضق یردلآ نکا ان دیفواهشوخآ

 ۱ یر یتشالعا تناغب داود زا ةن ازش اراعا داوای هیت ۱

 ۱ ۰ هراذشسالاا ورق اولد طى هفت اش وظ نکا یر تناغوزا 3
 ۲ E هذ ر تخالب کسب ودسنالوا دن وتاب 7

 ۲ هه اجرا ید نالثر نی ءاوا وات فان
 1 درو تقسف ساجر ناو قاوا ت نط افر د رهاظ ت

 كت اش یسفود یانعما كەۈو ورا تل نادژملات بانی قاض
 ا5اف ها اعلا ل اطا منم طلا رنک حامل و: نی هال ۲

 رفع عومییردلوا ئز هایم ساجن هیبخت هدنابقملا الف |
 ,  0روزت ۳

  e ES 2a E FES irsتا  eم

 کا در٤ نانادنن اتسیو ۍژباعا ئ دعا رب غلب وا نو نانو هش الرا : ۱

 ۱ تاتا 13 هدنشژاه وا رلعال!نیاخ وب لئ داشت روھهشود فکر 1 1

 5ه ر8 ١ مسا كحق نیر نان ۋاك توا ع اا هریک ر نانا وارد توپ ۱

 رغ یقالطا جرو نئ 3 اوقرتررهر زیرا شب ل تنا شت یی 1
 یب رەس تددح زن رو ۳ نو تد ر تند هلفدان) وا وح

1 

 أ E نرز ز وبا ENE nt ی ِ
 # فو 8 ار داماد شرد مد" رک لک ادوار مورد دیا کت اتو 1

 « رعر * نزاع :یزاکد د كىك وا نقد رك هک وا تیلکک x شعر /

 لا ار و نيڪ يۈ" و دااصا و نیس عقود ع ییا كورەم 1

 اهو ازناوکسو زوم مه هدیراف تواوا طلع ند زتعصا وز غف ٠

 ml ل رو جاتو" مب لو واتیفای لرد هزم هل



 *# انرر *

 هوار ز فرص و

 سر یی سس سس ۹ ا

 رهن د ع ونص نیسان وا یمروجوا نیرو هدم و لوا 1

 | صا كيدور دلو هفورجم یانوس ایش دعب, بواوایمس

 اه فْذحو ارزیمو دیو ارح یم ؛بولوا طا ندهفارز |
 ۱ كل واکرب س ,هدیسراه دنه اشم هیدن تاناوبج نکا ردفارز |

 ۱ هدرازر ۹1 نانطا حیف, هاناو ۱ وار عن« نارودا رخ مهتودهلادا

(AY, 

 هلا واو ف دحویعیعت بلا فاضم ۰ ۰ دلقنهتیلکبو)وار وس يا

 1 ناوکداقطم هل هفورع+ واوو نیس 2 عدو ردشلوا یاس

 | یکعدییاننوک د یسیدیکرت یانعم غل وا فورم يجد یان ۽ ياو
 : ور" e & را

 |ناویحړارد + دایر نننی ! مددق شیپ يا % ارد ردیاهدافآ

 اهيا اردمو فينو ار :میضابو € ه دبنررع ا كلجشلا بیرع

 نالا طالب او تلاع ماس ب ناتا كلل هدجلارإ ر دید

 ناوبج روک ده قرر هلو اد بقر ریظنلا عطف ن ناد: دزمکیدلبا نام راو تاقوا
 دلار اع یار ب۵ رانا شف ترسم نویامهروس یضع#

 بان :

 ۱ اربد موق یزو ناجی آوا نان هدزمهاکنرتهدهاکشیت یساطسو

 | یرزوتیوبو نغاب رهن هاو دی ویو غنناببولوا دوجوم هدهشدح
 کیم هرابج یرلثدو هکبکی وریوقو هنالبقیسیردوهٍ رکوا ۱
 و, ازرو نیا واکو بسا ير ءلواو نوزوآو رو دم یو

 * قیرر ۾

 *یرز#

 تاک پول وا .یرلصفم نیل غاباو يرادقم شرافرب یر

 ۱ جوک واک هک دیورم ردناویج نماراب هر لک ملابیع ندکیک |

 او يراص * رر * شوا ج ندنراتعماسح هلبای يلح رولا

 نونىبموإرنۆكتو اوربییک ۵ لس رر ۽ یعما كفورس رج یراق دا

 !نونوار 2فهدیسراف بولوآ ذیل ند حترز هلا ر 4 هدزخآو

 لأ مس وا فنر مف شب ارز رد هیز هپ اهوار نوکسؤا

3 2 

 .دیبش هب همه رخ د عونرو رولوایبهدو یر اصرار دقروهنانلوا
 هايس لربد هرولا .جنرد ردلئام هضاب دی مس رو ؛ و ردي زهرو

 هرن ت الا تبان ندلصب 4 نر ار دیلبعتسم ریغیراعولیشدو

 «نرر اد هم نطن طو لاما داوه تفل ا روپ ٹم رهر یواح|
IENE OD RE دا TYE 

Manes anit 

  0 ۳ته کن ۵
SEF o : ۳ 0۳ 
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LGشب تک را و  

 ا کنهنکم تانهاف نکا ربا ل تضاولادزز انس یلع و |
 لار لاو: ندنسلوا لوح ریضو هلو ع دن اکو ۱

 يارم رھ ردلکد دف هام سل رد دنفا ما هلبا یدو>و تنیهام

 یدلیقد وح وه یب شاکر اب یراق شن مش شش نابت واطا داق

 'یس هوط تص هاو تو دا داحا ت ی شوق لعموخرم یا وج

 .ندنتهام كروم هدلحم نالواژرح دیهالا ی ززال اا ةد اک

 ۱ قاف تیهام ی قیهام هتسح بر دقایق دوخ وم قیام دار نرانو | 1

 لدحب نوت هکر دوب تری فم نام یس دن هژنا تیفام اززز داکد ۳

 ما ردد دوخ و هنو ند هام لفافات لو کاش و نیل 8

 یهایس هو بو ی و ه یبات و النمزدندنفاضتا هلادوخو تنیهام ۱

 ۱ را وا مفاو ربا فصتم ها کر هاب شین وا هک ریه 1
 ال یراتدتقای فن : زاوا مات قالا هلون اب هام هردو ۱

 باد وعو زا وا 1 ر قالق رع رظنلا مطق نادندوح وو |

 لاکمور یااگلکاراتدا هدارا ناصف كن هلئسمول هلن یناضتا

 .دلکرز * رلنوسروبتعجار م هنس هل اسر تیام كموحرم هذازاشاب

 1 و ۳ رو ی Eb هدنرالاد

 ا OE لنه ا ]ولو 8 ۳۹ 4

 یویعه 2 ارز ¥ ردزرح هدسوءاف یتتدلوا حرطیش هلا موفرف

 ب کرم ند ءنرجیکیا هدیسراف یعا كيرطو ول تاا روهشو

 لواهرافص نکارررد هرافص لب اف دمو دی دشتو داص د عد درع
en 

 3 هدناقموب شعد هلوا هبلا لوعحت یر و لوح 2 ولو ر وضتم 1

 ح هدنسالعآهد اتش لوا هت دری زوو زنا و و دخ هفت :افو یزمرف

 دعو قاب ىا ۵ تصا تودا لولد ی قازوا نالوا

 لحن لس ابا مو دارت ردنا TE ا ا هوا 1

 ۱1 ايها نمذیهاتا

 کاج

 # هلکرر

 ۱ بارافر و هلم وا را زج هلا اروا فو فاکو ا

 ٣ بولوا طلع ندانربس هاو مان وکت وب م سخت او

qaraریو درج  

  Nارز ¥



 « حر »

 * هیاطارز *

 ۳2 تفو * خرز * یدلبارورم هد رمو رعت كفوت هدانلا فرحا « رز *

 ۴ هاادرز "۷

 ردو ھی رلکدید یری جاس بودا فر رک ین یسرف جار |

(44) 

 امیشن:دعب یعسا كنه رحریصق لای وا الوا زی 5 ا

 هلا هيس راف یابدمنور سکو هفوممواوواز مج نالوا رمن دموورم 1

 .دوجومان 1 at يع هل لوا ندن ادم بولوا اغ ندنانوزر

 "جز * زار ناب رد ارزو اط نوکسو م هم ندلوم نکا
 ۳ دم ی ربغ قلب 9 دار وپظ 5 ن داد اعم بش یفانضالارک

 هلن رع اک وازم مازا ىجا كن بوبهرق فور ەم یراقدبا

 بی رعتلادعب بولوا طاع .ند خار هل عوقرم م تار ءا برعمندلار
۱ 

 مهم دالب نکا Eo نم رد معتم هدیسر اف ناننى ۴

 .نالوارشت همور دالب فازطاورومظندنسهیزرح نسرف نیم هد وجو

 ایشو اوسر ؟ ین وریو فوج ینور د ندبشخ ابو ب رصد# هناط!رر

 هلو بس خت هد رع یا كنك غا فورب»ناناوا طبر یک

 " یرتغن دوق دش هلبا یکفوتزرغا يلمحبسم هم هامز نکل بواوادزح ۱

 ۱ هب د طلع ن دن یننق زرد هرز ةا اهرابمظاو ارو ازرسنکا

 كقت ها هع فاک هدرخآو اتم هدرترراد بول وا طاع ن د هنا طبس

 رس ةاطسلا هدنع] وم مان هلک كادنافص ماما موفرم ۹ لرد

 اتق ابا و رافص م امس ابق یرپ تقعلاب ۵ هب و سصم ءاف وج

 |یقالیطا هکفَوت ر ومد فراعتم ردشملووک یتیدنلوآ یر و

 1 یعسا نه اتفخ فور م شل سیا ندنهآ هدعاخ یراکدلبا سال

 ۱ مدیر عرد هلا ارنوکبو لا د رسک ندی امن ثنوم هد يه

 9 *# ولادرر#* ردعالم هلوالصا ید یتسکیآ زاساوا

 ۱ E SEL سا كە ويم فو رعءهبیش

 ۱ ریسک هدس ع بولوا طلع ندولادرر هلبا هز مه دمو از غف بکرم

 | امهالک هدهدیبع وبا تیاور هلبا نو فو هدروهبج تاباور هلبا نییم

 ۱ یراص هال دوار نوکسوازخ درز رار دنع نینشلا نوک

 هئس انعم كرا سنج هلا هزمه دمو آو فورعم یغیدلوا هسانعم
 ےس ا کے ا س ےس دوی سا

 هلا ۳



۳ ۲ 

4 ۳4 ۲ 
 ۹5: لب دی

 و و و 2۳5 2 کد و 4 3 x ج۳۵ RE Bs ALR < E RED Nr REDS تا

 * ا اا هح TEE ر د هز

 رشم ناسا وک دب از "كموترم دندان ملا شا

۳ 

 رام نداوه هد ۲ نالا رع ا 2 ر نیا

rari Er iNن ا و ل و ع چی مور هم تن  

 بلطم
 ۳ ۳ 0 نش لسا زوتلرآ اما مش ر تو
 دانم | ول وطرد یدازاژ و زم ازارک یک یعلق کا
 ۱ ۱ at دلا بکترم ندءرج را 7 ا اتا قب

 قخال هر رخت یاسا یضعل"یتسانو ما نالوا رحم وا و
 ۱ ةن .رزاخم شو سمو ط ول ترابعندطالتخاب و توس تا 5ا نال و

 ۳۷ و بونم هک دلها تیک ندگا لات رعفأکو توده

 نکع | ۱ یکیتنلباهدافا دا ده نف ژیاداف یا شود

 ۱ ۱ قادصا هلآ دن او فاکدمو رشکو هه دم نکآ زدفورعم

 .هلسراف ناتر تولو هنس انعم يص عت قوس كرما ناو

 ۴ ناک راردپا فذح یس هزم بودنا تفص ر کارت یطخب
 ا ا ا ۇل سار نیم هل م منو و نوف یک اکو

 : ۰ ا مشوا خخ ام ا نالوا چ هد رع زولوا

 ) "هلی رطءهراختساو زن مخ ناکا قو نو مق اما وا
 1 ردلمعتسم دلم لات 1 wy نال اصو صحو ناب وخ تخلف

 ۱ لازا زرد هح ولم هلن مالو مم .مم هام قلوا لول هذب رغ ۱

 | ناو اد هاتم نکیآراغاب هدلیلورابم بولوا صوص درک ۱۳
ر ۶ بولو یسیراق مسأ طاقت ّ

 0 | ی یاذس هد

 ناراپ ا منا هنا عم یضغاب ردلفافمسآ ندنظفل ندیاپ تارا
 ترک اما روناوا قالطا هلوالزان ندکو کح کهن ره بواوا

 ۱ عوره » یه ع اسا هدیارع ردشوا مکهرومعاب ن ندلامضتسا

 ررب درطم هل ارنوکشو نیت فنا ما ت راو یارب لوس ا

 ندر . كن هراب نها لانح وا نالو لامعتسا نوا یهام دیص# نقبرآ

 سرم ی 1w سر یک ۰ س

 ل 5 2

SCT E EE A r 



 * نزور *

 ۳ جار *

 ۱ | کرج شور ندنغاون لوک دوخ ولآ القو ات ود 5 توم ا ۱
 !ولرهر " تولو ةن وا وو ۱ | هیایشا ۲هتزوس وا ۳۳۹ ۱

 له ترم نالوا حلوا" و نت 0 ( | قتلوا شفا اار ترس هلو ارد هاش برفت 1 ۱

 ۳۳ لازخ رخ 12 وا زاکشا ییذلوا لالو نه برج | زا را ۱

 | هدر هفصو دلو »اقزوو «ز ی

TEقاب سرخ لک  

(î) 

 و تار و هد i ES ۳ فر |

 ۱ ةدنیظالساو ولت ۶ ارخت یدنلوارادانا هلن ةلغلازاکراد لاوفا

| 

 hp هلوا قرف كرف عفو هنزیلقا | ناچ یا هوا کوک

 | یا دلۇام یژزاکاکردزاندیاشم تكي دوبار ر وائ ر د ول

 ۳۹ ننه لا یا لا رد یخ ا یتش هلا ||

 cher یزو وب ندنکرک تولوا سان اتسدرد
 اوخوا راک زد داخو مال لنهررح فانص وا هدر زاب

 | ندنیامب یانعتسا ویو نیس نالوا د اٹک نویطایقایرضام
1 

 محو اقا موخر از اب لاک ترض ال شا
 تم هم نیم میس جسم یه ی تا کرک زور

 ۳ ار خو یصاغی ما ناخ هداتک هکر ده نادر اردد

 نسا تلح ناتاوارتشنا افق اننفاقوف ۵ رو ات نولو لا نوکسو
 Ee رذقتاظ هر که رک وود نانو رخ یفیدلوا

 د
 ۱و ی هد مژوکرت ۵ تانا رول وا دذ قالت نرو رک

 :ser یفیدلوآ لغات هتشالکوت دشت مدنفا مول مطا ۱ ۱

 1 نورو زؤر ااو و نونو رو اخ هاا ۳

 ۱ نور هنر ۱ رب 9 داد و ترا 1 ی

 و جيلا E ا
 | یسخارو كاغو دش هنح ا ران تاب هدناتسودنهراپد# جاز

 ۱ ۳ نمرات eg میز 29 رەش ۈشوخ

Nناتسدمنال وا كلر ی راو  dl.1 راسا نت ر  
  elتیم + 9

5 

 هژار



(4)) 

 ج ی یاو درجا یو اا
 1 ميسا خر ۰دبب رع یعب ردیشلوا pA هرروآ یخ شیدآوا

 ۱ با نوای و اب دمو مو هجم اج قد ابر چب مدیس راف نالو ۱

Ia11 |د دریک ریفیص مالم یاباکجو یاصو) بد ذکر  

ECD O TOR Oa a ۱ ط٤ ج وحاوم هدرل هطاناسل وا, نوکپیخ دیر رک حفاو 

 اش ما تدکرکو لف كوک کا بولوا اوفر دنخاریکو لکیهل 1 ۱ ۱

 ۱ مر هت,فسله ابد دراو هینجلوا نیر گیتی

 | یلق نعبر یب رخا كاپ رپ صرب نین ابی هدرا ورش
 مدنه رابد لح نالوا لامجعتسٍا ندطب شنی نوا هظف ا
 مدیا هيله شم, نیملا یر یتخیدنلوا الما ,هلباام هب رفرب هدکدرونکا

 راذکو تیک قیموفرمر نچ هب باعا یوغ ناور وید |
 ی روزو باب هدنرافداصت هه اییتش و دفس و, اع بدرب نکیاردباآ
 با رنک نفرطر : نر لةدلوا نسوپآ ند وصو هننوزبو بتا

 لکاو حو میسقتمدنراخپ تعاس نآررد زرولو مع af هدنمآز

 تاننیفسلهاعیچ هد راف دل وا راد يبادر و تب بود دا ۲ لوازا اردا ۲

 راناوا شیردیفس مدن نرخ شعب هب رادز وک شلوا پاش یخ ویش|
 ندرط ۳ لکا هيل داوس ببس ییعب  هصاوب شیوا را مرا

 ن روج خط ید را مش هد دمو در * ز جدی ویلو وا 1

 "رول رش ید. بجو« ندرودق طبخ هل موبفرم رک
 نیرو درکید بانک ر ریمل زهر ملایم ۱ ۱

 ۱ هش ھا شارو عمه کشت كن رح كن هنیفسهک زدرفجبا ها

 | | د نيف هک د روک فددنوا فلت کفصو روسکم كةب بولک ۱
 | یناعسنوع ردا او دن رزوا كن هنیفس بولا هه رک | ۷

 | هچرکا هلغلوا فد اصم هر موقرم كنس لبا یادم یو ۱
 ۱ ندیم نالوا مقاو ندنرک كر تم دوو صالح تا

۹ B3 a ۲ £ ۳۳ ع د ۳۱1 E n ِ N PEE 7 ۹ 

9 

EO CEC نا Sa e 

 ۳ aa Eو ورود ۱

A APTI ERC EDN XN 

 ار حر یقانم :لظحبج یزبمدمامآ میا ویلا ةو زط مانو پخو ابر خرو خزام |

 وتحو ۱ اهدنبنبح لا مر :موفزهریط هرزوایقن ندا انا بیا



 زواوا| م هزر»
 هدنب رک رادلعتیسم باز فیفخت یا كنزا ها تانا یفقق

 # دور *# ٠

 * همر

 | * قاور#۰

 تست

 # حور 9

 هدد .رع بو لوا طلنيغ ند همر هللا ممی اللا :

 هی ج خف هدیسرافا یولواطافندهزر هبااز مث ودیدشتوار خخ
 تیهافز تزل ربد هکاک+ هلبا هیعراف قانو ییرع لوا فاکو |[
 ماض تاج کا هلبا لاعوبا نعي قلا :هرزوا تعبو سام هجو ||
 یزدصم كناب هفرب هور و )تر ر دعب اش یا عتیسا هلنااب a ا

 هدیسراف بولوا طلغندتیهافر باب فیغختو فو اه : ؟وا مت

 قیفر دلج :نالیزاب یباب هنر زوا* قز ۷ للوإد ماک حارف رفاه اف 3

 | بولواطلغ ند قبلا هدر جردلمعتنم هدر هنسانم |[
 یضمب* هیفز #رازدرفج هلبااف نوکشو هب عج خف «دسراف| ۰
 هنالث تاق دینرع ردلمعتبض ةلبا فارم ہک ینورعممنسا كناسن |

 هنسأانعف یروب# همر * ردظلخ ندهیفز هد تنر و هرس هلن اب دیدشتو

 نوکسو نوا مقهدیپپ راف ردعیاشیریبعت هی همردلبا میداد شن

 لس

 هلیا س صع ن.دنااب وک قاورب * للرد برب هلبا ار نوک سو
 فاقنوكسؤوا وقف واردمهدشراف مدا كنافضم لء ناتا ؤاجارخا

 زرد دهشلا بلج هل ااج نو کس ذمم دپ :رع تولز ا طاعند قوارهلءا

 تائاوا عضو هنس هعبرایاناور كچی ردہښ روهمشم تعل# چور

 ئیدابا رورف هنفددل وا ظاع تد خزر هدینرع نیا :تفورعم لکش

 » مع طلاب رلا هدنس وءاق

 هغ وا ندهکرتشه تبغا اما ردبا بلالد مالک نکا کزآ لیگ
 طلو ید نینسیکیآ طفل رزید جد هیدن یدک هبیسراف ۱

۱ 

 | ريك ر اط هجر ةعچ م رطسلا تاو ذا نم

۱ 
 ۱ ای میشن بزز مور ەل هکر د ستری مولد :ردلکد لب نیلا

 زا ناررفو هاش هدووص بلقو هدا لوا نا

 || عضو خرو بلساو لبه هلیا دشت هناویخرم یربرهت هدنرانیفرطو |

 قوا کرک ډپ خرم منی مشت غیا اچ لب ربخ هلا یراقلوا |
 || یک اقنع نا ویج ماد خر نکا ف وہ عم یراشم كراس ںدعالم |



 ۴ E اب ن نر 7 ی لوهز تیم

 )هری ره میچج دانا لاتا تک ام. زونلوآ قالطا اک
 ̀ [ژرعم روناوا قالطا ید هزاع ن3 مدآ لنا وی طا هراعتتنناو اراد

 ۱ | هتخ وس ر کوب ر ڪڪ ) مارک ت .رذراک شاهدن و لني ضف

 | لاکتور ههالع نکآ | ما هما ناهار استر مات را“ هدمدرد!

 ص راع زات سخر ه دنا وه مان قب اتان ناقاد م موحژ رم هد زاها

ieناب یتفلدلوا تکر م ناداراس هت اه ساب لبا خو ھن  
 دسعاوف اما :راشمر وب ما لا یس و | یعسا لندن اج ی زاقوب كعاکیواأ
 یظارار نیا تلال هتفاظاو تیک اتسانف هک هی اشراف 2 هظ یصح 9

 | زوناوا باقاهبس فرح از فسا هدف دو حال یا ما اض یرخآ| 1
 هلو زازیجو راز کخ لل وا راز خر یلصا كرانخرییع 1

 هج لیوط # یزوا قرر # ر لوا لاکشا تفاطل :ینانغمراک راف
 كدوزوانالوا قراعتم یساات نلئوالج هدا رو یکرتلوکو نداد
 هدنتسسراو تولوا طاغ"ند قزاز ۶ هلا هلع ءار دمه ا یتا 1

 هد روک نت راد فیس هلبا اتد د ن شتاب و فیفص و نیس ف

 هر + 2راا وکتور قزاز دلا لاقت هتیعب ندین رعآ اش
 ۱ ززسک وا ردمهدیسژ اف "ی جا یوم رسو رمو لةش زرشک داوو ً

 خب زا را اج رباه از ددوزخ تولوا طاغ ندهیزار اللا ۱ ۱

 هدر یتیلاوا اتش هل اش شی يضف نر نکل روش ود||

 زر یون كنج لج شاد 9 هکر دن و ورم ندنرلب اح هلالا :تاو ما ۱

 ادو رون تو خب ردوو بم ےن اطر ر ةطةنان لوک

 ,افوفس دارا نکس ی زار قونازاز مندو نوک هب هدب راتب هاه جوا ۱

 1 نو ازین غ هل ید مد ترضخ شال اف" رد ر ظا |

 > * ریکوزودو وا شه اطاراسخرب ابن ولوآ هتتنفانمه یاکت افشل

 * یزوایرر#*

 * هررر#

 ۱ ۱ .ماتس و نیما ندضارماو للع میجج هلدهنما میت ندیآلواتت ۱



 ببعد هنیدارا سنج رپ * يو هډ تب چز #رانولبن وب تعج | رله یرفف مجد

0 3 
e | 
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 * راحو

fعانا یرفهد هک مازا یخ للرب دنیشک نا هلی اتو می بییراف  

(VANA ۱ 

 ترضحو ناب دا برد هپ ۱ یوم لک رم یققی رب مال تب ۱

 هنر دلوا قاما ق ووا دارم ن دن وو هلا ثر > لعن نده اع ندبفع

 ةيلع هللا ةر اینا نیا هیل ارام رقت یخ زداناینآ هنن

 هن, ها [وتصر دوش تز مص چ هکر وج لبا لفن نرل ےک ید

 ١ اجا ۰ ولاا rll لعلو وب ماین هی وامر وب
3 

 Î یو و م باس و جز

 | یاب انها نیه فاقرسسک ی سوو رالفوا یک كن هباشف

 [ هدنرپسفت لیخا طا در نمو ںولوا کېد رالباب ی ثنوف هتسانعم

 .لوففمن نع ی اعتیاد ها لب اس ق طب ر االت < لم هلو بشه

 یلیصفتو ەم نک ترا یانعم ردراښ مز وب طز د.عجواردضموا

 هر هد سریال بک وا ا نو ین فی "هاو جوری ران دیاهدازرا |

 شه اس

 د لسا

 ۱ مال باو: نیعو ىجا 2 ه لب یع دیر اش .یلایعتسا نا ات هتسانفم |
۱ 
 ۱ هكر تولوا طلع هند کز چھا | عر هلبا اهن کام و نفاخ خو

 ,هضاک نو نونو ؛نیشوار توکسو بدم هنس انڪم كف دورزک ادبقلم 5

 !یرتهف تچخراما ogg هدږراوص ر دغور |

 هات وار دصیف :تعج دد رولو نع ەنىلچوت هلا تشاکن یی رتو

 همك و هبا قاب كعد ,یرعهما اصپاب فر ہا یدلا عوجرلامجر

 لبچر»ر دراکبشا شرت لوا ملکی هرروا ینو لصا؛ندالتب

 ی راکدلبالفخدو خط هل گيان و (لنعات و زد ندیزوزی+ لو
 خو نات ياب se NE rt ی ل لر هعواتم تالوک ا

 او محو عدم هدب ع تولواطلغ ندلاحر . هلبا همسراف مجدسو

 | تام هدیسراف * را سخر *رلربد ابیم هلبااب دمو ھو دیشب و

 "ینندلوا طاع یزلتشار د هلا UD .توا وا هلا بم ءاخ

 ا هب نا دارم مدع از یرلبولم ؛!رانلوا مه تدا

 اخ

 صج

arame tegere 

taهدر وهم  



 ۱ ۱ لش یانوارلا یخ ن اا 5 وچن نددفدایر راک وب ةت رات

 تاراوص ا ندنسلاها دورلاورم نولوا بو سنف هوره

 ضوص۶ یخ دالب دواز نال اوراد رخو نوا ا

 : هد از ناسارخ و ناکیزا تالاع ةن "ناتا یازطا بولو

 نکل ردینبع دد دوا یدزوخنا را تراش نح اھا زولاوا

 ۱ یدومشموب د یوتتسو دوزو ند ةف رظو) هیس ور هدنامزا برقا

 ګناکیار * | تاوتمو غیاث ناکیار * دیل ات هنت یھب هدص اوخو شبا[
 | «دیسراف ر دید اش یر یدلوا ناعیارا راتداوح لوا هتسانخم |

 ]| یتفع ن دناکیار هلی هینانحت یابنوکسو اردمو ف هنسانعمزوجنوا |
 تارت طلغ ءاشذم اربد صیخر هلبآ ارزقف دس رع تبولواظلغ |
 ندنرلعد یداوا زوج وا هدام نالفینغ هنع ويش ےن جک ۳

 || ءاهللصا بّواوا تفل ید هلنا اشک ن اکیار :رادلکد کیعپ ساوا
 تو ار زا طال ردرلشسا لیدبت هب ان ن اه فرح هلفلوا ناکار هلبازوه

 | قوا نکاس اب غ هجوزو موز ینداتنو لاجر هدد هز اتما |
 , رول عتسم هبا ار منم یرلیماسا كن گص اما بم هدنعسر ةسرذم ||

 | نانلوا دنیاو طبر نوا بوکر هپ هب راح نلاعت هدا لیس دنع |
 | هدم سراخ تولوا طاع نادطاب ر“ هليا ار رنتك یا تان تالو ۱

 ]| نون نوکسو لابو هبنزرغ فک مو هزمهدم هنس انعم و خا ایم

 1 هکر واوا مال هرطاح هلب و هن هحو زربد هدنکسآ هللا اغھاو

 ]| ررفسو هدنبش هلبافم نید نمد ادو حج یزکا موف لمح |
 ۲ ]| مخ ی ترنج  هدودرف بجو مز یه ددیفیدلوا هدنننعوفو
 1 کالا داهطا نلا رفصالاداهذلا نم انعجل ز تو هيلع یلاعن هللا یلص

 نکاشرهوشو نب هدر هک رام نک اعا لوا نحل ؤا نابن رم مالک

 | ةف رشه روس نکل هلوا یرلمابق همفتهدهاغ كرلتاوا دو عم طاب |
 مت عطتساام م ملاودعاو هللا نیعتستنا هع رک هیآ هدنزخاوا الاغا ا
 نرم ةا اه فت < نوی ا تی مار را با
 د وقف عطتسااه هجو ىلا هللا ضب یواضب نی دمار ۲1
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 ۱ ارد رز 7 ا ڪڪ شآ يج ميوا لاس نیذطاغ یهوفت ار ۳
 ]| رز ن کلا ازا فرح وچ ۱

 یی كنزار شف مایا ترص نما رک ناھ ییعب# j دار «

E1 .ندطلغ ۳۹ بک تاببآا یاد لیتصفت دم( یس وا وږ هدلب مانرار  

 | هلیس 2ظ حالم دعب ریو ندهبفن هام لب سموا د, واقه ِتبسا ن کل لاس ره ماما تيت

 ٠ باک ب موخرم, یروعش لبه رد بحایص یدنلوا تردابم هدیق

 هل. راد طخ كن هجرا دلع یرارزذت د هیلاراتشم ماما هدنس هشاح

 أ ب یانی هکر دیا تیتاور ینغودلوار وس كس درشک تروصو |

 اخر هش هليا ق اقتارا ما "هدازوشکیا هدنبان يرو زا نندیشیآ

 ۱ راحود هيدا یراج هدننین ناوخا لاک الادءبو رادتبا هنا

 || هدنب هلوا رایمش ترهش لا ین یک وق وقرمر مش یربرره بولوا
 أ ئار یرانک کلم نار دمو تفو يالبعع ؛ ۰ زکات دلافو لو مظع

 ۱ نیر دارپ علا همان کیدرهش ناکسو كنبربنهش ها یاوصتساو

 ۱ رموو رات نالاا قم هنیزلاضرور ار قەد نروبص وب هنلوا تیپ

 ۱ هدب lT ماا بش عازر ییدلوا

 ۱ راشع وا تبسن یرار ییبم هن هدرج "هدعاق نکیا نطوتموددلوتء

 نوح نی و ولمن پن یطعب+ در مع دفن × قار × قا لاھ یلع سوو * فار و

 دید نو ار جم هدبیرع, یمسآ كونا هاورپ نانلوا لای

 طاف د ندنیپکیا هلغلوا فر با نیفخت هدیسرافو فر هلب ا

 یتضوج و هیتبش هنفر و اغا یی فرو * دوار# ر الب ٭* نوار ۾

 ناناوا لابعا هب شا ,یر نبو وشوخو يداص, یکحو لوک امو 7
 هدر ردك وک رب مس مان ساب ر رشم اطا سو سپ ناپ ربما

 فلاابطإ تولوا باخ ن ددنوز ولا دون نوکسو وا وخوا رتا |

 واو و اردمو سک هدږ راو ر درج هدس و واق وید رار ډا هدایز
 یب دنر هش هدسرف و تاغارنکا اما زرد دنوبر لا نو, نوکسوا

 ندنسحاونامقصاتوارو ردشلروک خ,دلواریحدنوار هللاا تاس قع

 9 ایام هیون 3 نرد و | یدنوارنا

x دیار را کیه ها )وی E 

 کج

 کک دات کما

 سس
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 | در ءا ۳ فا کن :e r ب ا

 امیشتهزمظر وز تی نیت زا دنا نسا

 اظن هقوقشو طوطخ نالوا هدنهجو روت دم مراص نادا لا

 فیس وا ا هنر كط غا ترض رو ردعاواوزا ۱

 هار ڈا تانا ناشد کا لەر هلاوح هص طه نی ارال ۇل اشم

0 

 عانغ ناک مک وه هزار مر ۱

 زدراتمروبب lal هن رل اح دن اعا هززا ید نا ترش

 موق فیسانلاع قدم لوا لصاو هتک كن ناعاتاو ز د

 هوا شاو ماش ندتالوجت ةن ا هی 1
 هد ن القىش زانم نلوا كلان فول ۇۇ بل حارتنا قود 3

 ها واونوکسو لاذ فیبر ع ردیاش تناخب قورت قو

 تولوا ی مآ وع اط هلی انس نوا كا ینذل كاتنشرپ ق 2

 u نخ رد هزم دز اتههدرخ او ازو مت نا

 IEA واک ال وآ هدن دلو قۇدى ن لیعتسع ل

 ا ممو نشدم 9۳۳ جاتا باب نوک و

 جست ۳ ین دنا ۱ ۲

 || ندترللالد هرات یشزاکوکهفا زا لب اف عفو ٍتعاضود وا

 | ضوتصخ هوا شل وا فیفا ندا عطف تلخ
 | تضوارز هوا فرم هلبا فراتر ل آلو انتی ریس

 ۱ طف شیانعا اذاو دق ال اا هدتملا رام ین خوش تیدا

 أ تبار نانرکبتابرکسا یورو نا یوطوپ
 ۱ تضف ید رازواوا درک اظ تؤ ةا ۰ را ت راز

 هدفدنلوا مادون ده ابتلا سر تر ط>روتلا نزوطحم ةا هر اس

 2 هرم هرتنک هدا رع هد و ص4 قاتعم نکا هلوازا عام ۳

8 
9 ه ر اه يانعم كوو رود :رونلوا قالطا ي2 امدا لالا

 وو 
eet 

AOE 

PISA. Fr 

 ۱1 ê هلئزوض ییتالاوا ر < را صضق اونو نشا هرلعتژ "ار ۱

 ة قوت

 ا ەن ا



 سوآزاکراد تفااعو هدنش ةیضهخ و نکل زدات رغ خار 1 1 1
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 هات ایوان عج قرلرلندنا ما قد ارزآ

 ۱ نداوب هاب تاق هتان ناو اولا یدجبا تولوا ناوود طا ةع

 | هاتف نالوا لعدد ئال قادعیانعم ی راف نع زتشلوا ۱

 یزید بقا ناوز شول هکر دوره یدلوا لیصفتو رترح هلسوا|
 | جاد مات اسو باکو نابینا مانالا نم امو مچ هاش مان

 برو ظا ی کله نماد مو اتم او لاع بواوآ عج |

 صفا وام وتو اونا تالار اد اھ راو هل یزاکتلبا
 ۱ و یسک شراتفاد ضو ت ساروا هدلیلح و ق لاّوخاو

 | قادضم مالکلا لولم راما مالڪ هل غد دنناونذاتنهتا |
 :زدنراح ید هدب کشر ناسا اداوردشلواب بقا بولاق ما

 رود رادناطیش مدآ ناالف و و درزو لتقاع

 چ ملا لا زلا یزد ا ۰

 | داش لارعتشا هتسانعم یدحاو گاکهکمن هرف فورعخ * اک
 | بولوا طلخ غم ند بالذ ها لاذ ځالو ا نئ ماما |
 aS eK ٠ سو هبنج تفاکو رہ یه هدر اف

 ؛نیناسل یک الطا هنسحن لک ڈک هرف نکو ۳ هکه وا ۱

 جک بوو ارم باذوزردمسا دور ا لا ةد نورها

 رادح>- -او سا كنوفوو ره تاناو لشاب ىدحاۋ ىە! رووا دار ها

 لاذرننکو هننهزق لف باۋ ائد اھ هدارخاو لاذ شه

 هللا ا دب دشلو لادم رک ججو دا ا ةا ءان کشا ےہ خو 8

 . كنغل بابا فاو زواکنادهللاا دن دشت وا ی ا تد

 درو تافتلا هس زر رحم هنا د هل نونو هما د هللا لاد رسک

XE)نالوا تاناویح مسدقا هنانذ نالوا كاا و 2 ضر اناس  | 

 4 : رد داشرا لحیسلوا قرز ترا وک وک |

 !هنع ىر ىلع ترضخ نام ن امش قص ولر ٭ راتنلاوذ

 ر یرلم ان فیس نابم دا زومشم دیتا زی



  eی رس ۱۳۳۳ 1

۱ 
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۳05 2 ۳ 

 یعامرا چ بجاص بودا مر 4 ۱ ییبعرر اود داد مرچو هلباتسا

 یراچسم ادتیا هلا تس دنا ید رشابم هدیامضو هنب رزوا كف یمن

 هلو مح رانج را هنلارمسپ ع3د & - وا هژبا عضو هنب رروآ فلا فرح

 لمسی هر هرشع فورج ی ط حر و« د ج بای دنلوا

 هدا تم ا رو نیس ةع ز a ميلمل عيعسل اوهوز اهنلاولبللا ق نکسام

 وقت هديا ٽُ اروهعف د واهب بودا يلقت هاب هسیاز الو غف دز

۱ 

 يرج لوا یرا ی هسارواوا هاشم یرب هدفرخ نفره
 : لغم ل ڃن ف ق مبل هدارخا ټباور هیلا اقبااټ وقدم هدنرروا

 |یس هعطق هتخرب بونلوا و رو بک ههژاب قرو هدنروصو"

 مو هربطاب ءاعد هنلوا لع هرزوا ینیدلوارزج هو عضو هنیرزوآ
 ر دشلر و ندا هلباهماع تزاجا هرلندبا هع) اطمو ت ارف هلا یدیما

 ردعیاش ییابعتسا هنس انعم همشاب نعد ی ربع نکی قفولا هاو

 لماع نەم ندرکیډ نالوا هنش انعف مد یخ درب ینیعد رار 3 هدیتزاف

 هنس انع»,یجدرو ا هلا هزه دم هنساشعم هعشانهكینارع بواوا

 کد هدب کک رت هک هیلوا چ ززد زار دی هلنا ار نوک بسوان

 زرد نمزج مدیسرم انس« مخ می وقشر دنبال ردنا تاالدز چا

 رونلوا رییعت هلا درب هکر ناب 1 Ef ءانالب a عو نکدد اما

 ؛ نزد نکید زا هنسس انجم ر عر ودنکباو نیشدپ زام هنیسانهم :

 EEE هلب و | ندنتمچ تغل عرار مرهع و ناب دو

 9 0 و ماکیحو ارزو# .ناون د* نوا نییدلوا ینکیاو

 ۱ كفورعم لح یززاکبلنا قاروارظاو یواع د عاعساو مک

 تیاعوفوو تاروهظعیج اسو تافراصمو تا دارا هدیسراف ییعسا

 اج نوصآ یرارب رک یرک بیع یاسا هد عو ردبمسا الع

 هدنعیدلوآ یاو :یواو یلصا بولوا فیس انعمزفد قارول نانلوا

 رددها شش هلوا لوو یبلوا نوادد يج هل اوا فالح ا ٠

 ۳ و

 ۱ ها نوک و هر مومن یراق نم نالوا دارم را یر ۳

تو مادخ عم نوازي رب و بر ی
 ۱ نابلوا صیصخت ِتاعلء

6 

۹ 

 سی و

1 

 « رکید#

 با ه!د *



۴ . 

 ۳ وآ هدا

 سر للل

 هلبس هک د نوا وا غفاو هنالتقالط سیا شبر كنتنارکآموقرم جود

 ییاور سو یا ماما ترض > بونلوا فالتخبا دنس رش ەچ

 هدفدنلوا ایتفتشا ندنرادرصح نالا هعیتحونا ماته ماما هرزنواز ۱

 هلا مات هسنیایناروتوا یار مک نیت دادعلحر تانسا| ۱

 رولوا عقاو قالی ط:هلنا یسلوا عسوکهسوارکش یمرکی:رکا.رولوا 1

AR?) 

 یر یرکبدجبا كموفرم لک هدیسراف ردراهعتنمو طاع ندربلهد

 ۳ لم هان او یجرنک اندی جت ت ل کری طع هال ا نالا

 ند)ا دهترلعامدع نس تکی ی را هنک د زدنالاسییصا كال بی راف دل وا

 دیبا اخخ لدلمعتسم هلیساب دوم سه دص قل حور: ید # یزد

 ای ها یدیدنتو اج خقهدٌبره بولوا طاعن دیرمب هیات هل رب "لاد

 نوکبوازرسکم دیسرافو نوک ام اللااحنوکس و همه ف یجنرارب د

 : كنەفورء ءال نالوا جرد: دناهد جرد #. شیدا * رلربذدهدنزلبا نون

 یک هدیرر نولو طلع ند شدت هليا لادلیدبنهننهدیاتفج یعما
 نادند هلبایون نوکسو لاد قف «دیسرافو نس هليا نون دیدشنو نس ||

 تردتیرعلا نیب بنونلواعیبر هلغلوا کیا زوتوا ناجا نانسا شکار لرد[ +
 هی هنا درکسن نال واراکیشاف ديپ نیجالاب ور ردار وچ شم هليا مسا

 یدعدام راتو وان ان همود مه دداع هاب «ندرشیکیا» دیو طو پام

 تلرلنا ور اینک لبا نیس دی دسر وایرنق بل هک همی
 أ
 هني ندتخت دن اسمو یماعطا زوبلوا ربيت و زآ هک شبه نیک ۳ ب هدنسارو"

 ندر ادعه هز کفن سرع نوا شابت عقد لوید ناعط اس دیدشت

 | یکیا نوتوا هنلاوژس نکعیرش نس هداخاب سلاح ار زرد لوا كعد

 [ناوج درمو درح سر قربا دارطتسا ,ردشلوا نوع ییا وجاا

 هدکدید نیس جا هوا مسکن ښ نبنزان تز هد هبعالم نيج هلیس هح وکم

 افن هيا لاطإ مدماجا رب كص دجاامدلاوا هاف را شمروسا[ (

 جان | نسا باتكآا سیئر م دادن هرس هطس او یرلدرضوت

 نوعا سز جو عفد ند یلیسعلا هل 2 هجر هلع يبقا لضم

 دیقكرتلالجال هفبرش هصاخ نالوا ر زا رازکو تولوا نوذآم |



NAY) 
 دوان نت سس سس تست[

 هدن اهل ت ۳7 رۋ 7 ا اهن ی 07 و لاد شنا دشا ا

 PEY نادناکهد, لا ورم تاعا هنب ؛ هرزوا ینیدلوار

 هدهرزوایوف موخر هداز اشاب لاک زد طاع ند ن اةهد ا هلنالادرلشک

 سیئر * هناخ هيم ٣۱ لبو هل فلوا ةنب را تعم سرن اخو هنرق

 هما دعب یک ب اچو تالکه ززو ا ماگا هدعاق اواو کد هرو
 ناقهد, هدد دنلوا سرعت تولوا ناهد هللا مدت رو[ فاضم

 ۱ ناحیالف مشر عاررو حالف هرزوا یلوف تخل لها مآ ند وا ۱

 ندناکهد هلبا :تسراف فاک نالوا هن نانعمشب ون هعقوو غ زوو |

 ینازاتبتفتنیدلادعس ترب وح نیما ةدع «دارطتسنا زد هما

 :amie Kaen: aie هدا ترش یراق دروب ر زت هفا لک فی رش رخت خط هاو

 ! ر درشم روب نالا تراسبعوب هد نرخ ن ازا لآ ٌهفرش را

 اهنا تنه وھاو هارزاا تیاصا هدقبو هد زفلا ششزا :ناقهدلا ۱

 13 رار هطوسم تاک ید خنس همالع ترض حلالا شن شانس ا دال 1

۳ 
 ۱ | ادبی دلالماو ع اتم نی مان اقه هنا ه راد رش (یرافدو وب

 قدور ل یم ا رعذنف رمال مۆر ھ - هداراشياپ لا هلغلو |

 عاف نادا برا نرو
 یهاوفت نانههد هدف ستا

 ۳ ہی لصوت ردراشهر وس.دارب | دهاش نشبدلوا فتق بی

 | یاس تایم نماهاهشو دن اهدا هذ نالوا عزن دننکرتآ

 اونم یاهد یان سمی ماما رونلوابرنض فذق دخ هدد

 مفد هی وب ییوحناح :قتف ور دلکد فو ایج ود ۵ د دنعژانازونلوا ۱ ۳

 یراداهتجا نت ضح نیهجبا ماء هلا ناوض ر ند "دنا هکر دیاد د ر

 | بتال كلظفل نامهد ىراباهذ كنامهلآ رااش# نتمالعو ۲
 رال وا ضز اما م وخاف دحآ اظن هی هریک اعم ینیدلوا یوتحم 

 4 عفدنم یتصا عابران صح اش اب لاک نا مو زم هلا طط القا ۲

 ها ۍرالڅ نالوا سورفم رل هدنضو هوا * ریاهد# زولوا ۲
 بواوا لزنشم یسرافوییرع ردلمعتسم هلبالاد غد یس كسارآو ۱

 بالا درسک نالوا ینا كا فعسعریغو فتسمه دیشب اخلاق
e in a 

 افا نرد

 ناوهزذ



 ۷# تود

 ۶ ودود #

 * كشود #

 » کود #

 #* نود #

 لیوارسییذع

 # ناهد ۷

 هب هزرکص تولوا نون :

 اليا وارش هرروا هوس تناور رولک" الا فیت یو تولار اۋ

GD 

 ۱ ةوديمر ولوا اونا # تود * رازبد ناتسودنه هنکل ام متلو

 ام هد نب چ ,زبلتسه هاب وچو اوو لاد,ییعسا كن هفورقم

 | تیغیبلوالم 9تنی سر روت هدسراف "ولو طلغندتاوت هلناواو نوکسو

 | دی ی بلغت هناسن ا۴ دود * راربد حد دوت هلبا لاذ هدرخآیربغ
 | هللاا حط دمو مض «دینراف یمسا تلفورعهربط تل ی ندلمعاوناافیپ
 نه هردو خو لند ولو طی دوم
 رولوا هنر رايد نا دو ساو هشدح نالواربظم ءارو نکا یعون و راد

 هل حوق رج نزو هدننیناتفج یتا کدوم اوخ همت * كاشود
 !یابنسکدیسرافو نسا رف هلن اف سکه دننع بواواطلع ند بشوت,

 نانلوا لایعتسا نوجا دن و طر ر یاو ئا کو درز درد ملا هب ع

 بډ هک هلبا ها کحح نوکیسو ان ےہ دیس ر اف نیعما تفورعم ی

 نودن#.رربد رر با هد شم مارو هیچم ءاز خف هد ع :تولوا طلع

 ند نوت * هلبا انهن زب لا د هدي اتعح نيا بفوز ةفاح نالي که انا

 ۳9 لیوارس هلباوا و دمو شک رو نی خخ هدم بولوا طلغ
eیرد یکیدب دیک زا روک ی ضو نکل رارذ ناجی خدا  

 | ینینًتوریکدن تالنوارس_هدئاف .زدشهلوا بم

 نعل د ِتلاح اتررودص ردشف وا لدول وا ھاو درفم سا

 ایوب کا ان دف رصنه نکل هی هزلزل وا فرصت الهدریکتتو

 رع.هنل نبدا وآ رص ەدلاح یب د وا لعاب و هشت وا رز رس صع €

 ام .رولوا ق اللا ی بعداز ننوم :یکخ قاتع ارز ردفرصخم

 ۱ ز دو مراع ید هدزکنب ِتلاح لىؤارس راهتسک یصعب ندناوب و

 ۱ یرصتءهراع هحرکا ۱,ندهلبر اتعا یججكنتل اور سو ك لاوس یژالوف

 | قالوا افرصنم |طن هاببل لها لامعتسا نکا .ردقف و آ هس ايف یسلوا
 ۷ اهلا لانجتسا تیک بول ؤا هنس انعم هرو سز * ناعهدآ ۷ ز نرمال

 نوکسو لاذ خف نظا عطف ندنعیدلوا داش هنس انعم عاز دب دک

aêكاك موج رغ ز رایت ببه یس را ۸:  A۱ بلع د ننزل نوضح هداز  



(nal ۱ 

Oey,لدبتمور هتنراربهفجز ال تست هب را تو ) 

 | تسف یزککدو ردکع د تونم هسراف دال ییکیتسراف راتلوا

 ۱ هپ یربضو هب هب واسم ت تنکی کیک دیسکع تلوا هک ذ ڈعزالرغ ۱

 ۱ | ودیآ هدایر نون اطفب نوحما تسل دیک اتو رولوازت اصلاقتنا

 ۱ !هقنوآوا لاعاندشاط ردنوگا ناب ی دوحو هدام ت خر یوم ۱

 ناپ , نقاصوا یضءب كهبلا توسنم ىزا یک یریبعت"نیکتش ۱

 0 هسلوا هدنکتر ت كشيم بونلوا هارم ناب تولا كنا هتسشنرب ردوا

 ۳ وادا زاتلار ؟صند دنکأ نون هاکاو ن ڪڪ یرلعت نیکشه

 فلا نالوا زر ۰ «اکو رز 3 ین اولهم هدتنس ھنن ا نآ وا راب المها

 as ءابه لد ندا قزوسالوا او هرکبصن دنونو

 یسزاف فاك وا نصوصحم RE ر هبسدو هناکو لم ۲

 هللا اب یر را فک اکو COHN ادب لردا مولا

 تودارگد» رکصن دات یموقزم فاک ۰ اکو یکی اک ادن رویا مججا ۱

 ر د ناکدر هدم ەد کوا که قاکزکت کلان هاکو رارید كيدزن ۱

 یک ناب شو ديم درخ روناوا تشن هلا ی رلظفل نانو دم اکو 1

 یاب رک هکر دیس عاون رب هلغلوا بوونى هو دنکبسا واز رگ اما 1

 ابوي ذوا نوجا عجج یرانونو فلا كارانوب یبکخ ین اورمسخو |
 ا تولوا تی تارت هلا اب قرح اعنطت هته رع دعاوق

 تادا نکا یک فاثناو ینا ةز نادیا زور ۳ ةنآر وئلوادصق 8

 لخاد هدرفم نوبل وا لخاد هعج یریغ نف العا قرف ندعج ا ۰

 اد هیدن ةلطم تبدا اب فرج« دیس راه نابز اما نهرا وا ۱

e emam < menge 

۱ 
۱ 

 "رذلاد هیفلخ تتت یعل هب هدر ال تانسث واو فرج یکی دلوا ۱ 1

 هدیشزول یپکو دنه هتسانعم یسیااها دنهو کت هاب ۱
 ردمزالقاوا ذآ نالوا بوسنم مه موزه هد ەي نىنا ۳

 تب رخت ھه راب د راس هلوا ی را هیلبح تاسن هدنه هکر د هل اطاوا ودنه

 ِ یر ردراوآیل اح یکنا كس هلوقم و رارید نیکتسو نیک الف

  Gr anو دنه هنسولسال و لصاو ی دیه هو .

 هسازاف تدسا



0۳۷۸ 

 رادلادعو ییشعوتیریعالتع زا زدنا تبسنا کا فودبا نا

 هدضا ولا هز د ۍرب رار واود دراز د یسقبع هسدغلا دعو یردیغ

 یفیدلوا یزاح ید هه ادلب امسا زدشعا زصح اهلاح ر ءا مما ۱
 ۴ وا یتعفک هلا تند هعا فک یک صح الرا تنش نایک نصجخ
 3 هعامس ندا رع بّرع بول وا یسایف هدعاو و نکل روا ناشف

 هغلا:ءقجما یسلوا قحع هدتسن نونو فلارخنآ عون ردفوقوم
 هک رولؤا قم هب هصوصخح ءاتساب لاو لو | یسابق اما ر دیو ا

 یشیر عب حلا فیثکو قاق هنالوا ظراغینب وب یتعب ةبقرلا مظع
 هلبا مج مصهنالوا نوزوا یحاصینعن هلارفاوو ینابط نالو! قو

 ران هللاب فزاعو نناح ور هنج و کالموهنالوابو مهجور و ناچ
 را طع هدیکرت ةنعداپ راندرمقاقع عانا هککدیصوت لدیضو ینابر

 هنس انتم هزتش اما رار د یناندصو قالدبص یبک یراکدید ئجنرچو |
  نوگا تىلال د هب انعم وب رارد یبهریس هدنک رت هنغیاب هک. القا نا

 صرف هروصهع لا یلوا رد عارم ترونص يكي :هرعل وا تدشد |

 بسر هلخاو اه هنا کر واصمیب یعابر ةا زونلوا [

 یکی زا ی ن تا راحت :تولل وا فدح هروصقع فلا اسایق 6

 هنا وا یاحا هنسلا رو لوا صرف هدو دم لای سات ر واوا قا

 .هواو هرمه ب هنخیدلوا ثفن أت یسفرمهابو ون اوا تدسن هلآ كرت

 قالوا یک یییدلوا یزاب رحو یاب رجب لاثماو ایر هلغعل وا بلوا ۱

 یخیداوا ررح هبعماوملا م عج عالم هیهدنعاق و رووا یوالقاو

 9 ف هلنا تقذح هدودلوا مفاو نتهاخ فرخ فلا هده هززوا

 قفل بلقواویمم درز اوچت نو نکآ یکی طضهزونلوا
 | اوتسدو ایهبو اعنص ندنادلپ ءامسآ اما یک یوفطصم ردا
 : ! تاما «ناشو دز وذشیراز زا یناوتسدو ینارمو یناعنصیراتبسا

 ندا رو مط هدناصفزوک یبک فی وا شابف یزناظت توئقلوا
 ا رغ لع نکا م رال قوا ترس یب رح یک از وک اص وصخ شا طعم
 نند ةد هد ودش ی هل وا یف رح هلبا ار نوکسو اح خف سا

EAA 

 ص کیا س

۱ 

 کت سیو سس ہم بوم و ا ج

 اما



(iy) 

 ڪڪ یراف.دلوا ییارعا هلا عج هنن نوجما قرف ندیارعیس

 . هب.داد نارعاو هدوسدا ودیا يلکت ی هر:استاغاردو ةیره زار رع

 یر نا هلا يج هلة وا صا اب ر ورصد یدرفم كننراصنا اما

 اهم زونم طیف هنن تلم لانها او دع ند دو دنش ا : نشه وا تی

 | لبا یوا 1ع.هرلنلوا لسو هشیلع نامةت ها یلاص یپ لار اضنا
 !تاظافاا نالوا ب ؟ نخ ن ذه اک یکن ا نخ طادعاق زیاترو ی

 یننناث نج اراز ندندلاوقا صا یخد شغل واش اق هنلوا هزجا
 | رومشم ندم راب د الثم زونلوا فذح هلا لیفت هنلزبم تفت
 یوفا یکیدكند یردا هن هعتما ن اع: ردا قرعم كنان عاب رذا

 یقیدصلار کب واق تا هللا دستہ ندشار ءافلخ م دقا دن داوا

 |نورذالا شولصلا و مونلاناأتا كنار لترا هل مرا

 لا یرامالک الام مالک ناذلتسا هزینه مونلاکدحا مأیاک

 هرز لوا ,رح هدعاقوب رادزاکتشا یبدلوا توارب لینکید هدایز نادعس

 فاو سابتلاو تا رد هدنروصیعب دلوا سانتلاهر ۹ هات "

 یکم ه دتنسد هرکب وا روُنلوا تند هنا مر هسیا زواوا

 اق كرز هلک نالوا بکس لام نشف دحاا نکا نیکی دلنید
 ا هتسسد ك رج لوا کلا EN تسل کا ۱ 1

 E نم میم :ناثوطع ارذز نوا نالوا فرامتم بعلانیبریشعدح ۱

 هلن دبع لوا ندلاحر ءاعسا نالوا تا سه ندناتلک ز کبد فلنا 1

 یدل! نان هب داب و یراوه هدننسل هنس هلو نزاوه الم,

 1 هالوا لصالا نر هوا مراسم ید قرف تالاب رو

 | «دهسباواو ین یاس للم یبش ردقهره زرد نالوا نبش

 كاسحو نیا ګ اردا ساعت س 4 یردا ف یوص ردد فک داهشنسا

 ۱ تولوا دی را والنم شه دا نی ۳۹ ۱

 ۱ روشلوا تشو هد وا ء رج هن 0 دنا هوا هدنتکح ه دحا و 00 ۱ 1

 ۱ هدننززو رفعج هلا بیک ر تو جرم یفورح لر اعسا نالوا ردصم



 كاوت

 هده دخ او هلک هلغاوا تن اتدمات اشیا هدر اد وات با الاۋ و ۱

 ن 2 لقف ار ونلوا در هانو هواو نالا یرالصا هننیرلغل ق

 mw 1 بسر اره دن

 13 تج را ar خراج یک نالوا ورش تل هو روا یب تن :

 رغ رغ عج فزاتبصاالثع دبا فرضتم هساوا م .هفرصتت رغ

 ال اواو نىاز امد اۋا هنر صبا تی ۳ 155 نفر تمتم

 نالوا ز رحم زولوا i هلی هیبت یاب فم ممر نئادمانو

e : 

دلوا مفاو فرد یا لذا ثنالد ةناشمادو
 ۱ قیدح-لرامهدحا :هدف

 نوه خرابی دهحتا وا نعناع هام تا
iال رایاد  EAا ور و  

 نڪ ی ىا هلو ی و ل اف ولو یو ود|

 ۱ رها كتان نالوا فومن هززوا ید دلوارح هناز ئاوا
 .ندز هو وتصفمفلانالواواژا قاب لا روصتع فل نالوادلصا |

 || ز نولوا تلع هواو ینهلجت هدب نیک توبهل وا قرف:نلز هاو |

 یوم هلا ی لو هواوآ تنتشلادنع هلا ی ه داتم نالوا عالما

 نالوا قنش» ندنوففو نجا نالوا ۍ ښام ن نعبد ییکیکیلاتسد
 !تلف هواوى رل عزا 'تولدتاډ ی ودف و یوچ ین ه داسفف

 هدورزلوا هجر هاکنالوا یی و یواو- هکر دلکحد وج 9

 اس

 | تنتمالع هک لوا مولعم نندو یی کح یفبداوا«نارجییحتو

 ۱ ik هتنانش هک ء ات هنعیدلوا حوتفم يلف ام اُماد هلتغلوا هفیفخ

 ۱ هلت وا عاق هسا ماب كیا تدسل تف العو نالوامچب ىش نالوا

 | نات هشعاوف رولوا زوسکم لند ام اهلا پولوا د دنشم

 | چ رکا ود قمل وا" تب هندخاو تویعا وا تسمن هفچب یو یر
 ردت هتبدخااو لاوفا شا نکل دات وا دارباهربشک تیم ابم
 | نود ۱ يضاف هللا یدرعذ هدن راکد لا تل نج ضب زاقمالته

 ١ هنذ شهاب و" هدنازولوامسا هدلاح ید كلوا ها ت وسام عجرکا

 رژ واوا هت تقام هاجت لار ول وا حدا و هش 3 بم ندين
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 لهش کیا ندناتسودنه دالب هتنودجا ردج ات هاب ین خو :

 ۳ "فصورد مطب يدنلوا دارا یسدینشا تاسا وچو ۳

 | داچی لمل ڪڪ , شن هتردو هچار دوت وچ یورنس وب
 | بسا قوق ات: دنج عمان مفکوت بقر تشب زا دشا هنیل اوت
 | یابی ز تعلخات.یروس لک زا تدور ہبابف دنزود دشابن هتیزراوت |

 ۱ ا اوا دشابن هتک, نخ بیقر

 ا

 ا

FR البم هیاویج نالوا بوکر دیو رددزنایر ٠ 
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 شپاق خ اقرب نین بقر ا كبور كنس نمد یاد :کرت نم هما مشی

e !بنا يا .هعسویو قلاب ید راو مان متکی لک ناخ  

 نی اعا ا و مرد نه دی را 7 7 و طیلغ تن د
 ډوب رادج:اشقالطا قاود هللا هیتسد,لک اب هدب ربع ه.یجاود ۱

 تسل هاب هلپا دج وینا یا ته اتو ارز, زولوا ط لغ ناد:یوود.
e |۳۳ 

  1ی
 pe زد دزع دغ اوو عملوا یدج هتل نبج ند تا شم

 هلنا یرلل وا. ماو هددرظ Rr اب وات لوا كرر اا :

 راول اس د هنفدلوابرغهانهدح!نولواندارعافرج
NF۵ رک قدی میم عمو تنراع عن یه نیاو ف  

 ۳ سم ست ج

 فنن بلا دو تمالع تی د دلش رویم ۰

 ناتج شداق ندنس ةفرا هنسانع»شیاف هاب رد زاما وب

 یا تینا ناک (بالوانرح هت و منان کرت نالوا ق

 ِ ER ل نولوا عو مرال هب عاب یکرت نالوا هت عهرافج ۱

 ان روک و نولو اعط ,تكنخ ,نددنیلد عونا داره هنشانوف یلص اضوب |
 ۰ سنع هلو. اعم وتو لیقت و ذراب هبا هیسراف فاک | ۱

 ئش تانلوا لامعتسا لا نفری اف » تود,* دی وج ۲

 اربد ۍکمو یمطاف ها ادد هدفدنلوا تینا یکی دیا

i 

 * تود *

 تست 2 دعاو

 هفس رک
 دب می

per! 



 *[فمد و

 # راد د 6

 هلن

 ا
 ابسا هک ر دهفورعم تمالع ۷ امد * زد.دعا وا قدالطا

 ۱ هنزآدیانخ درا | خاراعتو قر وه مد راربد شیطباةهاس |

0) 

 كناش یززاکدلنا بربط نوا ری یبح اصو مناص هناناویح و

 بولوا, طلع نادا هبا حم نووکسو ان هرس زاف ی سا

 رادند * لرد: هع» هلی فعو ءاهو خم غثو نيس رمي هديب لع

 روم ًامهنمارژ لرکسع نوجگا منم یرلنالقاو رکو ارش دظفاحم

 لاد مف بک نم ن دءرح نکا هدیسزاو یار كرل لوا

 لبا نیس دهم دعا بواوا لجالج نړ رادهد ها م نوکتسوا

۹ FS 

۳ ۳ 

 مسوس

 سارو لرکسع یفنییکرت ی انعم هلنیغاوا هن رژ اعم ی وط نفح

 ختم a هشیج# هلمند *رولوا ك٤د ی دنا واخ

 ۳ و جین یمسآ كنب زلفو  عم ي نیش كنادوس"یلاه)

 ام م هدیسراف یواوا طلغ ند هلکرد هبا مال غثو اهوا رنوکسو

 هنا انا قو سو ارنوکسو اف خف هنشانعم تا صقر

 1 نیا حشا ن ۰ک داوو طلغ اشن هج رکا |, راربد ندیخرف

 | ظافلالانم فرح ام طض ىف ةندالا نناعلایعناتیدارطان كوع

 ۾ لرد و

 4 هدبود #

 هلة ر ذأ ت زعلا نيب یطاخ كنهرررح هلکرد مدنفل وم مان ةبب علا غللا |
 غی دلوا یا یراضفر لنقلخ,نادوسو هشیجو: بواوا میاش

۱ ۱ 
 طالع ب ند هتبود هلا هاشم ء ان دی دشب و خنو

 1 ۱ افلم هب نع تولوا

 1 | کا دو هت ود نالواررح زرید مازلنا قو

 ناتسودنه - اإلا لحال هل وا هدو> ره هل سرو تاغا

 لب العند كارتا ید یوی هلفرد :یم هنشاور نددیرد نا

 زادرخ ۰ دم لی. * یدلوا نابنج هم اخ هدیف ندنعیدلوا عالم

 | سنی نوا كفورعم لج نالوا هنس انتقم یارب باکو نعد

 ۱ هل نمی دیبرع بواوا طاف ند كنت هلا نون نوکپسو ات خف

 | وبد هب دچا يراک ۍرابص هډ نم هام ه تنود#* ارد لدع
 | هغاشوف فورهفو جونم هلبا یکلپ دا نٍاکیرتابسو شب ربا یشاب یکیا

 f یاب خە دینىراف ردغب اس تب اغب هد همرکم هکم یتالطا هدیود

 و سس



ONY ۱ 

 نوحا ابا ییفالطا لناقو راض هب یجزودلواو بوکو د

 ati لئاسال مولعم قح یغلاوما قنیذلاو ةا ذتس
 انالوا دبن زح رک اشو شیب ۷ نلد ٭ قفاز خان هر ۱

 a هف ورک اتص“ ترم "هدنماقف رغ ةلوه ىئ ا دقردنو اشهار |

 ر خخ هدینسراف تول وا طا۶ ند لبلد هلا لادا هدا ڪنا ۱

 .فوصوم هلا دد قش ساف ۷# رمدا# اراد رھ ةلااه نوکسو

 هدناتغحل سا كفورعم ندعم نال واین هرنکح عفانع هساناو 1

 ددو كنه فاما اا کن .ه آ هلا مهده هنماخو لتعم هد او

eا وایرلس كد وچ رو مشعهاشداپودالو اخر  
 لاد اهن زومدو = دنلوا )تاک .یندرع موقرم نصعش سا /

 قانا یسقّودله رو "تلاش والس :ندنسات روا تاسارفا هم منو

 رود لاجر اما نالوا مته ت یا كنا

 انار هناا توکسوان مه یس ةر اغاادالو اما رولک مزال قالوا

 روج هلان نوکس هان دکن کل ر واوا اب یراوالطا اغار : قو

 نفاس برف هرهزذاتهک هزار ن انلوا خار دتا نادر تاناویح

 س

 ۳ ووت

carnanسس  

 دلل تا * قاشا * نالوا اس مرگ اض . نلاسماو كناروع

 صا یتتداوادزانز هلت | بج ٣ نیش ەرنار موقر تا بولوایسانب

 هر هدفذلوا فرشم هل رخ ةه وقر 4 هم وا ناغرا ا

۱ 
| 

 ید ها درج نّولوا ظاغ ند رگ هلا ار نوکسو نهتم

 روج قیفحم

 روهدو رعو

 هدر روص ندا لغت :4 هوای سا "كنهرانلنشب لوا روزا

 | POL ماشلا قشهد بر لا اراک هدسانعم فد رش ماش أ

 ۱ اونایی تارازا فا قد هلنام میم لرد خا هدب : 1
 کر ذورع ناتو لات ناد اخ اه لبنان .نیترسک ۹ ۱
 | هنادلعژاش تو نا تازا مهار ترضع یراوکه مقشهد |
 ۱ نس فات بودا اندر اوح مدهماش ناعنکن قاشمد ندرت ۱

 ۲۱ 7 هلی" كاد ماشلا یشعد دلخلوا هدفاش بی رقو نعم ها یعقا 1
 کلا هيلع حت ون ترفع ماس ماشم ت تنح ماش ابن را

BP ye 



 ۱ ربل د ةا قع

 : ندشع وا لیدمت هر+ ول .ا ی درصف تفاطلیخ دءهدنمسا هلغارا 4 ۱

 هدنابادا نرش ناب نکا ,یدلیا رورم تم

 ندب وپ كن رازشا طف اج هجا وخ یرالقن ندد یس راف ولنا

"(ANT 

 یلسا یمن E هنرمانیم هریک سو ع و زاتم هلا
 چه ِت هدب ع بولوا ل درب هلی تفاضاواب هاب و رلد امت

 | لکوکلد ارظا هبخیدلواربلد یلص راربد بوی هلی سارا بس
 | هلغلوا لاف یساهنسانعم یل اند ما ن درب ره !ارن وکسواب عو

 ع وه دظفلتهلیا مطر وارا كم.د د یا لک وک یسیبیکرت یانە

 N هلا ار تا 2 هدو ٍدّم) را هظخحالم لدرب هلا تفاضا

 تهبلافاضم دانهن ږولوا كعد ى لکؤك فورعم لدوا

 توپ هلوبزیبعت «دیکرت نایبلهب ار تا ا نالوا قشعد و لب ید

 و

 نآمانک در خو زا نشعا هک نام پیرا هفغطا تین ادولوا م ست
 لس ام بقا تس نال وادعیدالکشم تشزاکزز ز طخ ولدا ب ۱

aن نوونبفو رک درب لد هک شقفگب تری دنلوا تیف هلفلوا  
 نفوس تفرح کد« نوخ مد خاد کیا دا ها زود

 | فاک قو نیئار نوکسو لاد حض هد اف ی سا هلدج او ضخ

 ا هبا ادیدشتو نون خف دی بزاوا ٍلعلع ند نکرد هلبا هرسرراه

 ا هنس انعم سلا یی دنماوخ *.یملج * درب هراجت

 ! بولوا طلغ ندا نون نوکسو مالو ام + همسر ۳ ردعیاش | %

 .هلپااهنوکسو از اروم خو, بهزعض هلا ویلا رنک لبا پلط اا زود دا

 ندانبیو لناس دیکتلتت تاکرا هکه لوا یخ نارب د هلم هدننرو هز

ipکدیتو ییحایبص,تاماقم وید رول واق وااطا:هب اے , 

 ملاهغل ایم هرانلوا لا ویا ارنک بودپالخ دهدنل و مان صاو#" رد[

 ew یک لاسو لاتس هدیرلیرو هلاعوو لاعو نالوا لعاف م ا

 هدءلبد یاب ییرلف دلو | ذملع هل اسو ل اس هرزوا ییادلوا ل

 هکر دنا لقن نددیزنیایافخ باهت ترضج يواض ی را هی

 نو لیلفو نایت قفیدلوا عفاولعاف هدنعفو لا یک | رد کاو لیلفو نات نفدلوآ مفاو لعاف هدنعفوم ؟آ
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(1) 
 .main دو وە

Nظا نداو احد هدننززو یوانف هلبا واو دمو قفو لاد مق هد  
 ماجا "هدعاف ندر عد دال وا تا : رفط هتصو صحت منا هدیسزاو بولوا

 یی كد رغم یوعد نالوا لثعتسءبا واو داقو تشک هززوااآ

 یوعدف؛ رعت ۳ ی ی بلک هکر دادی زولوا اهبوعذ|
 قح بلا طق :اعرتشو هرتغ لیع قح باما ناسالاب ذاق لوق
 ردم ولع جد یژرشفش هلا یصاعلاوه لوف ضصالخلا لن اه نننع

 » راد # یسنالوا شرُمراعما هسوردو خوبطعو عونصم :ندارت * زاغد

 هد تبرع بولوا طاغ ندراغت با ان خخ هدیسسراف یعسا تفوزعم
 هل نیت ء :ازوانخ مه هزا ذمشد خوب طمو لومحت نادیارت الطف

 * قد ۴ لاد خف روب خد هزاد هکو مل تلآر وهشم * فد * زار زخ

 ۱ مزد قد هلا اف دندشن و لاد مط هدب ع ردلعتسم باغ نوکسو

 تفارظ نکک نزد ۷ افو فاک غخ هدي ساف :تولوا طاغ

 ۰ رددرنابزفد لب خش هدنرزوض بدل وا لیتتم دکر ندماعا

 دید # هی هنسسار # فاد #* نالوا كنهآ هو زاس تایم

 تالدا نک هفر یتخمو اظفا هدب یا ردا عیش هتسنانعف قاب ؤا
 ۴ نام تال دبا ةدیسزاف تولوا طاغند هتود ندا هداقا قیسانعم

 هبا تق د ه هنسفنالف طاع ًاشنم ازیدیکب زا هل هی ناک واب دش
 ااو ةع یک ر لم ق لوا نت هدرخ و لوا رظملا ى كعد

 ٩ اشنا تونا ذاضفا رازاق ٭ ناکد» هلّوا ندهعذ هلبا

 فیض و لا فرم هدیتشراف یعسا كفورع» لب ولو يا

 هللا هل ٥ ءاح دن هدر زرع فولوا طلغ ند ناکد هل ع فاك دو

 ندنطاغدنل وا لاعتستا اب رعم هدننرو ناف ناکد اما زاربد ترون

 هند م | یک" لعد *زدازاشغا هناساق الاغ دال ولو اش
 یم كنس هزوق مشی ربا ماخآ یرلکخ دارا لامعتسا" ناز ادنارمت

 بولوا طاغ قد لیوا هلبا واو دمو رتسکو لاد مع ا

 e رد * | ربل د * راربد ق ليف هلبا فاقو اب نوکسنو مالو اف خت هدير
 اهرک دعا و اصوصح ويعو توغمو فر.طا كن هتسنره

 Cres رو سس 5

 ر

 * ناک ×

n 



 ۰ عج

 نام“ و. #

 یریغ نیفوقعص نالوایعسآ كن هر هد همام مالک وتم لوا |
 یلاماو ر ومججو موطرخو مودرم روتسدو لوله توبلوامداو [
 ردیمولعمكراتال وا انشآ هناغل بتک ی غیدلوا دراوهلبا لوا ممض هلج |

 قسد هدیسراف لوید هرج بار دیدشن و مج مت هد رعبواوا طلع

 |هرلف_ظ نالوا کی یسعل وا لایا دخاهلبالا عیج هلا اوا 8

 | دیس راه ر دعیاش یلامعتسا هللا e دلم هبات 1 ودب يباع

 | هبا قو انرسکو نونونش نوکب 9و لا منح بکر با رم ندورج يکدا ۱

 هلآ واو دید شتو لاد منو نبع درع بوارا طلع :ندن سی ۱

 ۱ هن لا نت یسنانو تشزو دب لواءزج كموفرم نشد رد ودعا
 یی هبعیدآ وا كم دزاناص البااکب ییعب نمدنیسب کر است

ETE :ند نج ینا هدیسرافردلطعتسم دنن رلاتعم كما  | 

A 4 ۱دم ها اتو نرش  A 

)۱۷۰( 

 نویسد یوبس هدیس اف ی n ا یا .ظرببک نده درب# ی س ۰

 ۱ و هجا 0 ندیار وبس هليا نیس تو بونلوا قالطا
 د لا كنسد نالوا فراعتمنعل وا یقالطا A هبعوآ ۱

 ۱ لتسود# ناعشد# ردشعل وا كرتیلوا ء رد ندلامعتساترتک تولوا

 ۱ بوئلوا یی لر لامعتسنآ تراک رولوا ظاغ ید ننه[

 نیما لمدآرتو كك وس نڪ ےس “ماند ٭ردشملوا دزنابر نیسد

 ۷86 و

 یکی باس د كوب و راکشا یبیدلوا كعد ماند فورعم هتسانعم ||

 هلا نع غف ة درع بول وا فرح د راوتشد هدي سر اف

 یھب راوخ وانف ین عا بروم 69دی یخ > رار درن ښو

 یا الوا رولوا کج 7 > تجرراوفشد هلغل وا هنن ا 1

 ۱ ردلمتس لب وو دموسسگ قرهلوا عج هتسانعم را وعد: « یواتم

 ۱ تی جد ما EN ی تشد ا ا

 e هتسانعم جوک ی ولتجز #راوشد * ردفو ع یان

 ردراشم در اوشد لا یدح ید ياخ هدعف راو د هللا قدح

 ت سمس لا نوح س س اس



4) ۱ 

 دو رس 9 هرز 2 هی یخ یه وا نم را

 ۱ ووا رب رگ هسا فر دارم سو تولوالب زین طلا تو

 درگ ته ایر کدر د.رالتاعار طه هسه و ظذ هدا

 مرد ةو بو: وار رحدصردنادص نامه هکر ذبنآور ید
 رلود در كو آ هلا ادب ند اتم ددعر اس" ا 1

 ما !عراضآ دف مس تاب اتر د یفاوھ دارم لود رول

 ۱ رونلوارپ رحمت هی هعیرا یاب اور یر ةف ش سا نیب شم هک القوا
 لازم هستم فا ماد #را رادزد # لالتا دم رقص 1۶ام ۱

 وگو کرا ا ا ردا امتنا هلا
 | كردم والام رار ددعا :sl هدن رگ بولوا lê ندرادزد لار
 وا تس انتم دتْفاح تولوا لعاف مس ند شاد زادو هماقزد

۰ 1 
 تا یوره دیجس س ال رولوا كعد هداف وا اک یانعم

 ۳ رادرد زود ر ردزد هک یدزد ̀ یهر یدزددیدرد یزد يادزدز ۱

 یا ووم ی قال رار یلغار تلخ هسلا ۶ لمد
 دن یس دو بک عندو | یکی أ هدیسزاف ۱ ۱

 لا تدا درار د س وشم لیا نیشدمو ضو مف هد رع بولواطلغ [
 تف دوو سما ذغیص ندنطفا ندیلام نالوا هنساتعم كمروس لامو ۱

 ار وتسد#رولوا كد یش كح ةر وسلا سکر ی اندم هلل واى کر 1

 رد تست تزاجاوتفاو ریو 4 تب نوگسو لاد

 ee ویې م ھور رو یھب و د بخ اتسع کی ا دص ل اک ۱

SEE 1تلوذلا داكا نشو ضن ون اب وحش  OE 

 لمس هدنرع اھا ردعوضومه انعتزاجاو ناو تصخرو ۱ ۱

 :رکاسع یاسا سا یخ تواوا طا ندروتسد هل_لوا لمعثسم لا

 ۳۹ اتهم ول رولر 1 ا رافد نانلوارب رحم فاقوا ةف فرو

 مت مور هراود ته و نالوا نلطم لیکو هل دمسد

ا ل هلعف هدییرعاما ردشعا وا حو یغداوا هی یا ٤
 

 ٭ رادرد ¥

 # لعسر»* |

۰ & 

 "لولغف



 ل اہص۔اسا

 | شفرد؛نایواک

 طا ثروص

 قاولیزتو
 د راد

Egy 

 | ورشببهدصختاقالمرایر ۵ .بودیا نیبومیصرت لا رهاوج عاونا

 ۱ هنع هللا ئهر قورآغلارع ننمولارتما ترشح هد هیسراف* هورخ

 | صاقویبا ندعس ترض امرا جش دنراتفالخنامز كنيراترضح |
 اور لع هدف نرو لاسراو نپل با دحوم تارغنع هلا يضر ||

 هدیاب ادرج دزی ېرطهبلغ تر و صهر بسا یدناوا مادفا ردق هب هزه

 اکا لد صختر ندر وغم رکا یم هنخردلواراکشل یفجهلوا نابام |

 ایمناوضرع دعللاهفیلخترضحرونلا ضتافزوضح یرعاملع ]
 ترصح ماند مبا هد ایات هفملح ترضح "هداراورهاهدودنا وا ۱ ۱

 رکابضو ریرحنو طب نیش: قفورب اود قۀور هنعهللایضز ىلع

 ناولمو رادهسو راشم كل درح درب L2 ی یغندنلوا قرن ۱

 یاحر هلا شیتفت یرن رک ب قعو رارف درج دزرنهدتعاس یعیدلوا ۱

 نئارشهرکصذدقدلوا لا بالیس قفو«دنارخ بابشآربیدوحبو ۱

 أناوارف من الو دحوم تاوغ بتن درب رهش فرید |
 شم الو رهاوج حوت ناو نرزو فرد نوک ها

 طا كنبتملر ابعیفوردلوهنم هرروا ه قاوا مالسانده کمسنور| ۱

کر دیفئاطرتغاب ىلع حشا یاشلا ةودف یرب ردشلوا لنصاوا[
 || ه

CRAIN 

 اسکن تایار« کصندنوب هلا یتاکر .فدرش قفو شعا رردبا

 ۱ رخآ هک ن.کحد هنفو لوااتی شعارارولوا رفظءو روصنم بویلوا

 | هنلاصیتسا كرا اب ریه ندرچدزب نالوا مع یاربسک سز ولم

 | موسرم هدموق رم شفرد هدو دز اوا لاوس ندنراب وو بيسو ذخا

 یرحام هری [ییدلبا راببخا یشدلوا یکی ادص ردنآدنص قفو

 هب هاهالیسا 4 هن :ار نالوا شدطا « هم دعم بور وبر بسا ز هم راسا

 N هدقعنالوایناب > نایب ربنا دطساو سر + یرورر

 له با صاقو یا نیدعس ترضح مزاص فیہ ڈی ابن نخانیرفغم

با جګ دنس یا ندناترضح ههجو هل مر کی ماما لز ربو
 2 رب ل

 هنلوارب رت نفو طولا لاج سم رول ترد لضنم هر ۹1 اههذدح

 دم رداد هکر هو ندتفو رک یار ره هدنروسو ح
oar <^ 

 رولا



 ق

 ,دیسسران ررب هیموب هن زا نه بولک هدر ودم بیبط هنفللاهیلغ||

 (مجرکشل سايو و نب نالوازود ندنرهزاب رکح هلا یرام لا ۱

(A 7 

 موفرم نب زرولوارجاعندنجالعیت امز یاب بوریو تز

 روی زا مشت كم و قرى ۱

 بزکتخآ واک موقرم كرهدبا بارخ ل د نیرات ونا النا لتتف هاک ی

 یدبا راشعا ادح ندنسهزاب ناج یکی م دفا ندنو گرو ١
 ایی دناواناس هد زم دک دج ندنآ ر ورم ۍرکد ةيداقتا هيض |

 !تنیمانف هفوضيم م مک مور هو اک دا ناعازنسو کز رک هوا

 كلركنها رولوا هاوخ حالع ندیحنوزاو ن راتب دنا شا ادیب

 میکح هلفاوا ن دنور د رویوب هزاب مدا یکیدلنا لا عتشا نکیآ ردنا

 نکیا ردبا دندحبیرض قیم قفو نالوا موسررم هدنیرزوا هزاب عدا

 لضالناو زد دیعب قو ۰ ] ردررعود ردشلوا ادیب ندشنآ هزارن

 ااا هردنوک کودکح روک ییوقرم داخ دک دلا زن واک ۱

 مترامغوذلم هدک دنزاوحص هددارفوداد نرتعسو ملطلاحصو|

 مدار هاش یکی نالوا لک هغامدشیرتودالوالتقتباور ىلع تولوا
ERÊN e 

 | یر هلب يا عمر كدحاو یس نودصرپ ةا زس 1

Êموقرهرکشل .لبلوا عج ضضیلح = لدا لاسرا هناناین تؤدا دارا  

 هلنا كاهط تودناادب ترفوو تراک هدفدلوا قام ید هراللن ا

 لوا یرطن كکره نک اخ رکسع ر ردا زاغآ هبرحو كنح |

 قرهلوا قم مو حبات هربا واک ءاضزاوع وطلاب هساوا شودهشفرد]
 بو)آ ندلحم یغیداوا قتح قو دی زف بوزاو هلا رکسع تراک

 یغیدلوا یدهاشم هداب ورو لوخد هناا قصا هلا ناوارف هرکشا| 1
 نوذیرف تاذلاب .نکبا یهاشتخت سلاح یرام لا هدنروصاآ

  90۷ N EEطب )و سینک ۶

 - یوم هو <`

 و ناص رالنآ رص تودناكان و تخادررول زه

EAهوس  

 ءیا واک ل ابق تسا PE زین هلن ۱۳ ؟نال وا تسدردتوراو

 شرد قالا لاحم دف ظاهدک اهص لبا فیرشقوو تکرب زدنا سولج هنوب

 || ی وت رم اع نازبا كولم ناک هرکص ندنوبر واوا كاله بولوا |



 ینابواکش فرد#

mas zaran aaa هم O . 
 ا

 ۳ سا كوان رپ کا

ه ملو قص ق طوراغو نانلواروبع هلبا ۱
 E وضو رانغم هكل

 | ردراغم ماعا حالطصا نکل لاس ند زمل rêk 7 8 رسا یروملم

 ی شرک اراک شفرد هدناغل بتکارز

 ( بو دیا تافتلاو تونم راهطا ندنتم ذخ هرکصن دشار یر ا |
 | ئه اش مسارم سلبا هد کک دید ع هریو هلیوس هبیا دارم ا |
 ۱ نکن ها زولیروس تصح ر نوح راتما ندع ارقا ءدال ااا |
 || ندنزوماکیا بولی ریو تزاجا ردبا اجر وید مدیا سوپ ندیهاش |[
 رومظ هراب مخی کیا ندرلحملوا رواوا بثاغ:هدنآیکید لتا سو ||

(x23 

 سمکو فاق نوکسو هب اخ دم هلت ع تولوا طاعیعمنددنرد

 | دیقب یسلوا مسا ندنله موزا «دارا مزالر کد رار دقلاخ هللانوت

 | ملع كود رق هاش لئاف كس رام اح ٭ یاب واک شفر د *رداکد

 ٣ و 2 هک ه دیرخآ تب و زیر نرم رکدهآ ھار

 ۱ ردصاصتخ -۱ءاه.نالوان و لفن هتلعصاخ یانیعم ن ند سنج

 زا رفاه هلن قلعن هنر هوگنه هاف ی ودر "راب : ج دارو رم صف"

 ۱ ملع ود شفرد یاو اک بودا تیم هود هل دل وا نایصع

 نالوایمسا كنم رام لاک هک لوا مولعه جد وب ردشلوا ړع هروب زم

 نالوا هنسانعم هرمشع هدیسراف بویلوا هنسانعءیعاوک اعض زن
 : ا موفرمهاش رد کرم ندغلآ هلبادبیع فاک نالوا هنس انعم بیع هلنا هد

 تو دنا بد رەت نیخهلوا ب تیفلت كا هد هلغلوا بویعم هلا بیع نوا ان تست

 هکر دنیخروم عار ا ی و ام ردشعب د لاڪ“:

 سیلترپ سلباهدنننطاس نامر مور م لاصعصنالوا كاهدزا یمسا

 ]| هدماج لک اعض مانالانم امو هل لوا یر رب ندنس هم دخ "هرمز!

 | تیاسفب هلیکمرک هنب راقالوق بودیا ادن, كنروصرام كرهدیکو

 تجر



 یه تورم * لواد*رر د خاش هلا نشدم هد زا 3

 لهد هلااهو لاد م هدیسرافو لیط لب اب نوکسو اط خف هد 3

 ا۵ دبات د ااش اف ردعالم دیلوا طلغیجد ندنسکیا هلغوا 3

 فتق هس اف ردیف[ در دشا یمن كش ندا لوا ۱

 نوک لاد خو TOT بولوا طلغ ندهند هدننزوهکا

۱ GTA HRN 

۳ 
1 

۳ 3 

 هش بتکراندیا e 3 هو ور نايف اڪ ن 1

 .هجرلا هیلعراشهروب ردیشع كحاعا لوار و ر دغو كنا یراکدید

 | ضش ندنالار دا نش هلو رهن هم هک اب نس ةاف كسا

 تشکیل یافت واز ت هدسراف تولوا طالع ندهاهد لازوه ءاهدمو 44

 کی نیدلوایج كنبضاف :اضق هداف زد عهرف للا نوتوار |
 ۷0 الا هی نام لتضفلاولا" زدعج كتیهاد جد هدد 3

 یا ماظ تاود N ارا ناسا ےک ناكا بررع ةاهد| 1

(1te) 

 !هراخ ده ن تابثا قالطا سومراد هشدعم ی نانلوا رعت زاغلا ^

 هثغل ننک کا a E FF < اشا ۱

 هک هد ه>راد ندنراک دید هجاغا ناروط لکي وراد ۾ |
 ۱ راد

 ت جراد a زولوا هد الو نيج هکر دج غا لوا

 زرد د قادوت * لاد *رد دیدباو ص یار لوح یزبیغو قرف
 ورق مفءدیانفح یععا كني هنسن نالوا بعدم هنقاطا ار امشا 0

 ۲ نصع هلناداص نوکسو نیغمم هدبنرع بولّوا طلغ ندلات 19 ۱

 یکیذلشیا هلاریدن نسحو یآرتاووج ۴# تاح د ×ز در ذآ لااا

 لادم هد رع ندلیغتسه ودر دندناخذد نالف هلا ی طخ ءا هدنقح

 شب هر ترو صاعلاورگ ترص حو ه واعم ترمضح

 مع ی ی رافدلوا نیمج ام هلع یلاعت هللا ناو ضر هسا ی دا ز :ز ترضحو

 لاداتفاو كنار رخ ۳ هکر دنا لقت هلا انمول نکو

 عرف اأ نا ناناوا برص هدنروهظ ایهد ةيهاذو یلکرما

Nبدر دراشهوویپ م کت صامل ور ترس ها هادتبایلتم  

 . #لاد#

 ¥ لواد#

 . ۷# هد ۷

 * تاخد ٭

 ةاهد بلطم اأ
 4 ترع#

 # دن رد *



 ۷ نیحراد #

 باتا الب زدیم ولعم كتاب را لَ اط ن انلوا رب رحم و لافو لی

 همزا هدو قیفوتلا هثلا و یدلواتر دام هن رب رڪ لافم هصالخ

 كاش غرك ت با * لا باص ا نع لئن الو * هلن دعس قيقا

 هدنرالآ رش یندس هد ۲ .اع ترضخ هدرا دروب تدوع نادنخو

 تنا اهلنا وولتر اپ هدر ۴ تنماف یا لاح او لو رع فر تلأس

 لور تودا یالتخا مالعا یالبع هیبت هن رش تدخو هب هغ رک

 نوا هلغلوا روم فد رس تیدخ عوفوو مدو هع رک: تا

 ندناهس یرط هنارصح هنماو هنلآببع هد ارخا تاور رونلوا

 اهنماو هللادبع سو هيلع لایت هللا لص مرکا ل واسر تربضح

 | قیفوتود ردراشم وا هنامآ مالسالادعب و احا هلناحوزدز نارصح

 نالوا هد ه درعح مشو هل ام ها بم یت ترس ه> نو دارت

 ۱ او تاولصلا لضفا هیلع تان ا كك ر تروج لور بیس

 | ترضحو بول وا یرلهروب یناوبا ل.ءداعیرعش تد مانالانم
 : ae هرزوا یی دلوا یور ندان لا هټهللا یر تا 1۷

 ۱ ارورشبوروب فی رشت نوزرحو موم 3 هربقم مان نوٽ صرع
۳ 

7 

۱ 

 ےس

 ند دعا اا لصا طا و ردرلشدیا هیحاوت و د هداوا هتاباو | بجا

 یدو هاذا قارارد ثاسل هدنفحیژپ هکر اروم لب .مس تر صح

 اندلاقهب 0 هل وسار و هللا نودو ندا! تا * هل اب نیوتتسا هل وا

 دنه J ھا ام نیحرا د * ادج ممقاف مطمل درا قدنص دز الاو

 "بول وا طاغ ند ینیدراذ ها ناک رها ناد د اک ویسا هدرا 1

 یتسا كنفور < ھر و راح ا رش جاا رانا نو جو

۱ 
 دات رعقر هلوا e اصراد هلاک r Aa اما

 ,ک هیلوا ی > ردة فزد هلاار نوکسو فاق رس نالوا ليد تسم

 .لهلورا د هدیسراف هزنعو یر “را ول هر ر ییداوا بز ہد یاوڈ

 رجس ۱
 سو er مدح هه
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 خد ینه كنوزاد هتبانعءاودو جالعراد مقاو هدنیکرتنیچراد

 ا ت وارو جاما اس اش |هدح اوة این الا لبق رو نان وار دقت
 | یوا مرکالا نا مظن اسا هفح هوا و بواو عقأو هقمك ب اعصا |



 حس

: E HERE ۱ 2 ۳ ۱ 

Eا  
 ۳ 3 شا

 2 YÊ سر
Ea a E 2 ۱ 

۳3 

 3 2 3 اسم ا 23 |



 # راد #

 مدا قبلطم
 رکیراید

 عن انلارا د#:

0 
 انظف تس احم همداخ اهلمد لب اقم كنهرح هلغملوا یصوصخاآ

 یزاملکت هرزوا یلصا مدعم ندا عد هلا لاک ین اغ)تالافطا رارب دما
 كنلناقم تكهبسو ی »4 لول * راز # "لدراکشا یتددلوا قح قاطاا

 ديخماراد PSU ENTE EE سواتر

 هرزوا ناو حرصت هدنشوم مان نادل. لا می یوج توفاب

 ازاد بواوا:بکرم ندهلکیکنادرکب اراد هرز و | يراه در وي ناب ۱
 ار دارا د تالعر هش یا هلغلوا هنس انعم یدلشدایءدلعفد رکو كالم مسا

Pa rasmeكوم بارادموفرم  
 كنيطوبه خراب تولوا راد: باراد تل« یسیز وّمط كنان اک

 ہلکا لتف سوقلف یردنکس | هدنلاسرب ناسکس زوبب فرا كيبشپ |

 | لو دهن انااراد رد هدرد بل یطرعو طءیبل٫ لوطردب ورم

 OEE E نمدنفا طسوهیاعیلاعت هللا یلص مرح و

 نیغه د ر عر دامت لا هرم نبع یا تال نالوا نف دم كنیر اب انج

 Rp e تولوا طاغ نذرا هیات دم هدباتغح ست

 ۱ هدیسرافو قبض هل ار « لب داشت و سسک و داض خف كذک و قبض را

 ۰ ردوهشسمولد نکیزابدالاح بواوا یعساكفورءمرهش ندسراف دالب

 | «درخآو ها هادنوکسو مج ځواب نوکسوارو لاددم هدیسرف

 | فیرشدیسویناراتهتلا نیدلادعسو ردبرعم ند درک بارا د هلا لاد

 یکی لبا انیرگبرابدهدندیالوناحو ردگلبتالوا نابن کد ولهر +1
 داری رك تاکارتا یخدرگب , رابد لل واع راو ې اوع موفر م

 ی | یرذیاو بآراد فر 2 امو دلش یبلوا طاع ندرکباراد |

 ۱ هدر او ید ی دیدنلوا کس برص هع“ و بھدادش ا هدنر ۳ امراراد

 1 هدنلاح یر نادر ایم ایمومو قبر هددموقرم "دابو رد ررح

 یشدلوا يردي زوط لشدو یراصو یزرءرفو هاسو صابر

 ۱ | ناشلا ىە ند لور اجى هناا رردطاعن دعا ان ارا دور ا هجم

 ۱ صح «مفا و هدهزونم هنده ەدنرا اھو هللا ادنعترضح تواوا صحعتر

 ی إد نوا ر وپ شوید ةا اراد زنا ندد وزد اا كهوفرم

YD ۲ 

۱ 

3 

TIRS Aopen 



 ده
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 یتنذلوا لصالآ ور ندد ماس مود ص د اتسا بولوا برع |[

 نانانتاس والا ناه اشداب *راکنوخ 3 زد رم | ۱

Eرخ نا معلود هللا دن" :نارود نواوخ نان افاخ و نامح  

 دمو اځ عم ةد شنر او دنا هدر رک ی رهلوا سا هننارمطح ناما

 هش انعم رز وما تحاص نا فک نالوا راج یاسرافو تس رعو لادا

 مه یازدب اطا هلن ا لس ےک یمن رعو رص دا ند راک دوا د نالوا

 يسا كثب رگ فور عم لر حد ھوش دات رد مہ را ا

 هد عر دل تسد هس انعمرداج ندر « یخ ٭ رد طل غن دربنش رابح ۱

 هنا نالوا داتا ن هلیشو هثت بوتاح هترروا كرد تزد

 ند عد دلوا لود ندا رعایآ هدربنم حابصم ینیدلوا يا

 ههبزاوا داوعا هن النوا ی دتسم تش لک ید ه دسوم اقر |

 ردن :وار هيدش هنر وامرج مام ام ندنبهلوا زرع ماعلا اهملع قاب
O NSRنشت 4: داب نالایلا زواوایس ۵ لک عاب یراکدی»  

 نکار :دیفأب .یعو تولوا ه دنروص ول توبی یراق دلوا نکاسناپ رعآ ۱

 ل یا ھن ےل ی عنسم "دٍی> ییبم هنفددلوا ررخر دّتسم ه دسوم ۱

 هنس وا کر دیک دس رع لر داح نالوآندزنامآ ردعالب سلوا ۱

 هدي رع هتسولکردزب و هاکراب هل اب دم ه دیبسرافو هزاف هللافدما |
 رار د زا لا هيب یارو نم دسر قوت هللاواو نوک وار

eجاچ دام لادلا فرح  

 یمسا كب راج نانلوا صیصم نوعا تموج هند ص یداد ۱

 هب هیراسج ن دیا نامدخ لافطاو امومع هب هیراچ نه, هدیسسراف

 | ندرانس هلبانون دو موج ۰ ناس رس هدیسراذیجدیعسا

 ۱ هددشنحزابدو دنهوه رصاو ز ع* فار i هبنشر ثخ * ین هللا

 را ناش هو مح نالوایرعء ار هدیسراف |

 1 ود نوسم ابهر لمم ۰كموفر ءرصق نکینلويراج .دروصول

 ۱ عیاش بيلا رب یو هنعد دلوا روم ی اها یبا ھم مار ارام زا

 تموم رافسرولوا طلغ اروم دل رافسارج شا < نالوا,

 موس هستم

 سا هدب رع بولوا طلغ نداداد هلبا نیلاد دغ نالوا مسا اص وصخ
 ھوس

wv 

 * نشر ایخ ۸

 * یک چ ۱

 # یداد *
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 ور دوو وب ریو دا یخ بسم بسم

 ۱ | م دنیفخ چاپ ازا یاب ی E وا ر اویا

 ۱ ر دیبا بش ىلا یتا یی ا هح وجر * رر د لوپ یاب

 | هتل اعم 1 اجو خش و لاما بحاصو ربزوو .ه اچ دنوادخ هدّیس داف
 مادبا بولوآ طلغ تد چاو خب هبا هلودع و اوو یخ ف نال وا

 لصا | کم ديلا نخر دراکدشا نخی دلوا یزلطفل لقتسم كتر ره
 میخ کار ردیکببا سورحب > ینعب هد اتوم كيدلاح :اهچاوخ یر

 جوخ# رادان یالطایخر هذان ارد شالا هرس هنآ کا * خوخ#

 دلما بخ م نیما كنذفو رحم :هوزودوه خم ول اش ۴

eبّولوا دف ندخ وخ .هلباواو نیکو هجم ءان چ هدیبآ  

 a »لرد ځد تانزتفش هلن نیش عقار ء كيولاتعشا هدیسااف

 | لاعدوهشم ناناوا اهیایرما نسبتا یزم انتان نیز ع وام [
 کالج قم اعط یاب نیکو انا دنور یکن بیس راف نی ا ریو

 | تدواکر اوج هلا نول ن وكس ولو دهموا و وار ودمج»ءاخ نخی

  هلکا هدایز هللوا هنیزل نم لا هاک وكلمات ٰنروچ ندر زوي

 هدنسدن اپ ل روھ شهر ضو 91 دا رط:بسا» لو وا كعد لاج ی. 4 یا فالتحا

 أ نيد رؤك ملازم زایضحب و لب رکا نامت اض زدراو ا قلروخ رص

 هيه نشیبقلا ىزا ن ناچ هدف وکې یی رف ره دانا ثلفو

 ون وبددییچ صف ندرهد بغ یاس از | بم مان ر امس

 ' پی ہعتلا دعب یدیآ لزبدریذهس هکیدنا سهل وااتب لخحافتم دینک وا, ۱

 شام ییوورم قسوج بولکمانب نامتماعالادعب رایسلوا ری دس اا یارخ قق

 مازا كیعا مره دة ردانوب هرات ةركصندك شبا دنسوو نینمتو »اس
 ee e ل ةا یا سس وا خواب شہ ا 1

 ٭* دحوخ 4

 1 ۱ | ردونولعم وی دالا دا ان نارعن ه تبا وح

 ا سج < فالخ ندنس ةع داراب EA مسق راس« دکدید
 اعمق بهاد و هدایز یدهلمیس و



 قف داش ر اال وا نچ تر اش .قافھىنتتماخەزلنالوا راحود ةا

 هە اعد تناس اررفاو نانحش سول ییباس هراهدنراسو هدشنا وهزم

 | یرشاع هسان ماوع طوله یتسان هدانا یک نیوز منا یا
 | زاغ بی رز خا یرشع یداص هرلنذبا لغو بولت نا تاش مل
 [هراندبا كرها رادو زا شرم یرشع ینا هزانالوا لوفشم

 9 *نمیرشغعبار هنکصرت تنم امن حب یصافتمیرشعْثلا
 زا ر وما ءەھاک اک را هسان عیج تختی نشغسماخ هر راراغ واج

 # ناو 3  ناوخب ۴# شعار دا تردا م»راثمدخ و لده حاتم یس ترا تولوا

 0 درک تر اغهزور ناو ۳ الف كرت هک اب تسهدنناود كتتزارشذفامب

 کیت مو دم زنش
 !ناوخ ید شوت ناد انسا بم هب راز ی نا 4 ودعم قاو

 لموقرم تب زارواوا راجو د هنفلک بور و یتسانعم هزغس هلی ارد
 ' قدار م کاج هلا هم ءاخدم نالوار رحم ندیهولعم كنماتوا :ییسانعما

 ی ملنوکسوار حد هئش اه ي یا تانا عی جو ییکسنه تا هنسکرهدیرع

 :دارکاونارع یهل عوضوم كناخ و رازید یربوا.«دنکرثو لحز
 ۱ هناغناخ ها لاتسا تراک بولوا یراوا های تن هفئاط كلر یی ۱

 نم تیبا هنیدعبام نیرف *هدعاق هد رضوان فیس که لو مولخم ردشلقآ می
 ی یرفو كت هدساک_روناژاریعت هلو ان ته. تونلوا رم رک ؤاو
 حومه یرح یدعنام كلو دعم واو الذم زاعا وا ظهلت هدنروص (

 ,اعونفماخ یکیلااو باوخ نالوا هنسانجم یټیواهشیا رولو عقاو

 ابر اقا هسدا زولوا مفاو ر وکم فارس ناکشماو زوو ا تئارف
 روئلوا شعار وسلکماض یک یلاماو شد وخ هنس اما موش یو

 ناوخ هنسانعمهرفس نالواررح هسیازولوا عقاو موجه فرح

 واو 4 ناب ۳ هلۆا E رونلوا ا نارو م اخ یک ا ۱
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 هنیساف ناول ام ده الہ کک نی ید ۳1
 هدیدوجم كنهرف یتیدنلوا قال طایرخب هلا اخ دمو سشک | ۱

eكعا تبع بوشراق هلبرب رب هن یک یکیا 2 هطاخ * ردحسصم أ ٭ هطلخح  

 نوکسو هجمت اشنزسک هدییرعا :ردعیاش لاهعتسا هلیاخ عض هنا

 اهینکن دی زوش هلا نیشمنضهدیسراف بولوا طاع :ندد هطلخ بام ۱

 هتتمانعم قلوا كيش توشراه هدلاومآ ه طلخت ایلام اما یارب ا

 روپ * میمخ* ندمولم ءلرلندبا هعلاطم تاغل بكى ی دلو | "

 بولوا هزار هزیرا كسب رک هلمطوزع لاعیضعب معنا ییغی غعاف |
 .نیئاخ خف هدیسنراف یعما كن هل وس ندرککح ندنس هم اب ورا

 | بولو! طلخ ند همنجخ هلن وا مم نوک هی مو نیم

 موعدم هلاواو نوکسو ههچ» نرعمضولاد نوکسو مم 2م هلان

 كف ورعم ئش نالبرضوب ندر ونس راسو قود * رو چ نازیدأ * روخ ٭
 بولوا طلغ ندربخ هام دو نمیسکو اخف هد. نش راف ی | ح |

 | ټقشمو تجحز * هزاسبج * رار د نی هبا هرج بارعا دچا «ءزاینن#

1 
 اخف نالوا هنس انعم كمهنسا هدیسراف ردعل اش یلامعتسا هند ارم

 نوکتسو هلم ءاب در ۳ بولوا طلعندهرایجب هلبایم نوکسو

 هدوجوهدم هنسا یویش هدوم .نالوادزا ايز نارندا ءایوت هلناواو ۱

 ۱ یی! كسل: رب سللپا انچ *ردعالم یس وا انشا هتلعل لص هرات ۷ سانخ ٭

 ی با اب نوکسو نیش قف ییعما هدیب رج و رل نسم ین او ۱
 هدیمرافو ردبیقل سانخ هلبانون دمو دیدشنو هم" خب مث بولوا ۱

 نوکرهب هکر ؟دیورچ رارید سفال ها اف دمو رس ڪو .مال دم

 | پولوا تنایخ نیشن یسرک نوت ناطیش نیدپیغلانییئر یرجسرآ
 مس ارکتچرس شب نوا همینطاو ناوعالا عم هلاع فاطا

 | یتیدلوا رظاح هنیريرازاب حابصرههلبایپاوت ید ودنکو شعاردیا
 أ ر ببدح قوسلا یاهناو ره ن اط ثل ادد

 اع زاب ویی راکیوارزوروعا ینا نوخج اشمو اا

 هم سیو رے ی ی ا م r میس ۳
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 هنسانتعف قا الم رل رول »مج هززوا قزو لنو زوار داا
 راد اهدا هدیسراف لاد ضب لبا دمو مک وچ ا

 هدسراخ زدد وانت هر وا وو نیس دمو 2م ییج كنادوس هتانسهرقوآ

 قب كنا رفض هتساتعم ىراا ضو زند يه اس لتا نم < ملف

 | زر داتهذزز تاراق ا ن زا رد زفص هلنا اف نر یک

 ان دز سیا هل مد ناوک شو اه مس ییجج كا ناب شو

 | چب نالواررح رار دانهخراس هلا از تکنو نیس حط هذیسرافا
 لانطا هزفوا نوا هم جی ۳ واز زو لعف

 هو قورا“ EIS تنا رغواناولا فراخزجنو شیددعبا ۱

 تاوارضجخ فاو هدا نی مالک هفدص تاوارضطا قنس |
 ۳ رال هفدننص ناب دادهلوا لئدخ ا ت واوا تفصاا

oreچ ماو ةو دل در کن لوا مۇ یغدوب  

 ` عوج باطم ۳ اد رد وز هنر اش دناصات و لنڈ نخ مس یک الا ۱

 کنار کک نالوا ةف ات هوا العم رز ول اہ ناو فلالتلوا ۱

 ۱ لاخو ارد اتش با نیش نوکسو لاد خف هدیشرافا رد گاور ۳

 [ هللااهدم دس زا رد تاوادیت یی كن ایت دهن ارعصنالوا 1

 هدنوک قرف نت مضوا “د لا ان اهخزاخ تفضو درد زنم اه

 ۹ یا فلا دمو اف فو نولعص ۰ اتام قول عن جد لات کلاس وس

 اردا هتیشزاه و تاواشفت اتو مس كلذ ڪس جت تكناتسفن 1

 ۷ رخ ۷ نوگدواطوانتف ۷ aS تاداؤ ۳: ۱

 ىو لعلوا فن ق وا کک کا هدنن عزا زا

۱ 

8 

narman 

 3 ھي

 الف نرو ۳۳

 رد ةت راتعم کو فوت شف هنزوآ ندا درازا زاوا ۱

 re اله یا Me ووا 1 منش 0 :رط اعا

 ی 8 ۰ ۱

 ۳ من تیر وا و قرش ane زا 1
 1 اسوو 4 n هاطنو ۳ 4

 ا ا ا ر : ۳
 ی



 اراسو pence د ینیدالواولابع ای ويعا لود | و دن کسخدودل وا

(fo) 

 نو نآ رد 0 گهر هد e لانا

 2 |19 pt یا

 ۴ رادب رح #

 انام ر کیدا وطه دب یب واوا طلغ ند ارج لبا اخ حقد سرا |

 شب هلغلوا:فیبض ر اجنردبابهرادارنکچرابزبهدزعر اید هکر یخص | ۴ د

 ۰ ۳ ۶ بیا میپ نتعهدب نسر قالخا! دعامندرانزوتو زس تقوا

 کا كخرح یکیدلناهراداکناو. حر بولو انزال طصانامر ؟ دا

 خیچیرکدید ساز هدوخگرابد اردن وج اطی اف ام

 1 ورا سوف ايال وم نرصح شاع ارونلوا دیو طار رح ۱

 تو رهش شس تیب >رواوامولعم نددنتس ینیدروپیا
 رح ىج ندوب نصار حرد هجییسب مچ نار نارخ نوح ساو>

 ۰ 2 رولوارهاطی لی كتفَل بابرا ناديا, طنض هلبا اخرتسک :

 یجلا نوتاص *رادیرخ * ردشلنارورج هد لی محک بایسا

 ح زینت رج ,یاکزم تدءزخیکیا هدیسراف ردلیعتسم هتس انڪم

 رج نوا ءزبج رار یزنشب هلبا مم ہد ص بواوایخر ما|
 ی هنس اعم ییوتوط ند ندب راد زادو ازشازا

 هلغلوا لیفت یظفلت نریرب لادیکیا رولو! تا د ملا نواعم لبیک
 ۱ لح ناب لوا عضوایژباو لا وما ه2 قزد ۷ هز رح هر دخل وا مخرت

 هدیشراف بولو ا طاع ندهنب ز < هلن اچ ع غ ەدينرع ئ جا كفورعم

 اد انعم ن وغو نیمی ظیلخ* نیشن # رر دغی هل دیم فاک ف

 | ند ن شخ هليا نون نوکسو نیش رس کچو اخ خخ دیپ یه ردلمجتسم
 [ لیشی#تاواربضخ» × ررور تس . نسر سکہ دیدراف_بولوا طلغ
 || يد تاوزس, ابطاعقر هلوای یا یاکلشد یعب رلنلوا معاق هللا كیر

 تّولوا طاع ندرضخ لاد اق نوکسو امم هدر ِ ناربد

 |كنلعا هد رع ناب j ۳9 زرد اهزپس | هل نیش دب ترا

r۱ ررر بویه جهرا انو فلا ظا 1 .هدنیرو ال وو نالوا  

ms 

 یفیدلوا
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 یدالوا ابا رخآ لاق م هنشیدلوا لایدا ور

 || نالوا طاسنا بعجنوم لس هرّزحم ناو ۳
 ردکح اموع هرات نالوا نحانتلا تج وه وتافتصاهز ھنن |
 "كعا قللوف هرحا البو هلا ترحا * تمذخ * ر راكد دنبی الطا

 ] لادنوکسو هم ءار نک دی رع والن تشم مار جهز ناز ناخبا

 با نون نیوکسواب خف هدیسراف تولوا اغ ند تف دشت هلن هم

 | ته دخ هش ایم یکدنا تمدخ هدنشزاف نکل زار د ندر کیک دنا

 هدتسفرش بنا كراو چازا ناسارض# ردصح و )زعتسم

 | تهزو مفم هيظعیاکلوایواحییارفو تابطقدلاعقودحصب عقاب

 هدیشوت ر د ظا ن داسازوخ فک س ندور یکیا هدیسراف ی
 تدغبار ملفاو ةن زة شام كفرش تناعن ەم ۇق لعله بلوا

 ۱ نوک و هیج اخ مراتب رولوا بوسا هش هلت یک علوا ۱

 هی زانعم یخ نکباسآ" هلنانبْسو رمه دمو شنوکروخ لبا واو

 دیا هدافا یتخیدلوا ند عبار ملقا هدقرتذت فّرط ملا هلیرالوآ

 ك هواك م ال هد كن وک ضو ص عة ماز کس یالع هنوق زمنا

 هادم نی اب یتهلوا ةناولد شال هلک ث تاود لاح لدل وا متا

Eكدءوفرم و درشت ۱ قالطا دن زا هگو عف ةماع اهبل  

 اهن اعاروخ+*# ت ورخ #زد روس ن اوار اتسد یسفویصاخ منا

 | ر دامن هی خف یز ر وشف وید یزونب وب یکی ج هییش

 ۱ | ۋاخ ەدتنزۇ زون بولوا حما: بوئرخ هلبا اخ مف هد تی ع 1

 ورد لو د شوت هلا ناس واز وک دو موان مش دس رار دا ۳

 اون اخ عض هدیسزاف یمسا اف وتم ناوبح نالوا هحاعدلا حقا 3

 دیفنع رر د لند لالا ددمورمسک هدب نع تولوا طاغ ند شورا

 نوجا هزت مانالا نفاموب ترعویک نالوا كولمءا دتا نافو طلاع

 ها درب شورش 1 وق ره هکر زواک تسار هم ظذ هدنل وصو هناتسهوک

 ثتعدخ#

 8 ناسارخ#

 قارنى |سعت دین وا تن طا ناف ها ناتن ار ابا ۱
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 هد يضر دلم تس دانا !ادزفم هدینسزاف هنس انت لام و تحاص |
 !لاعت هيا: ترضحت هدفذناوا کد نکلابهدیسکیا کبر هلباار خف

 اقارب ادجت هناخ هاب یر ت هډ ږ سراغ ېک ی ربیع زادلآ تی با تفاضا
 | ةاهغام نذ هاالجلچ یاعتتیاذ هی بیک و تفاضا رخ هوش
 | نذیزکا هدیناراه اما رض هی هدام خاقرب هد نج .هججرکا قالطا |

 نالوا بلف حارشنا ىمي ظاستنا بجوم *ردک ام ع دانفص امنخ
 | تام هات ی نالواضاتنا بچو مغو یدضو لآ ی هنس |
 قام شاد وس هدب مزد مت اش یا تس از کوبا ناد خخ و ییهداراهداف |
 هل داف الا قنالوب .بواوا شوم هبا یدردو هلا نخآ الو
 ,افصو رواوا اخ: نادر یک ام عدافصامذخ هلبا لادلیکهنسانغم

 دین هلض كتهلوصومءام هلبا یلعافو یاب ل هف یر ره نیدنر هکر ډکو
 ر دک بان هلبانوندمو خت هنسابنحمنشلز وس ,ییعب اص هدایسزاف

 که یلوا نخ لپ درب هلاب نوکسو ارکان انعم نالو ایچ:
 | شاک لاک كنا وهو فاض, كن هتسنرن ءافض هليا فلا دمو داف
 نالوا یلاخ ,ندنولب بغل نری هلعفلوا الا ةن النیضناو

 نالوا قنالوپ هد هنپارولوا ملاس ندطاغ اظعل ىتنم هنغدلو ارز

Êاتم ارن هتل ید هنوک, نالا موم هلاقیفر باع+وةنسز  
 دکم یراچ هدسان ةنسلا ر دلکد نایب جابتخ یغجا هیلولا ملام
 نالوا :عیاش امناردهلکد, ج ات مای هلغلوا رهاط یر انعم واک و

 بوراو هرا وخ لیس هده الم ۶ نانا هدناراقب در تابع داوجولإ

 |مالعلا كالا مهیلع هلا ناوضر مارک باج شعارارروم تحارتسا

 ادا هم هد یس واق ردکو رد دزنابز یریبجت فاض ماو نوک

 | ناطلسب هکر ولو ال هزطاخن ترو صوب یه,جیوت ردکو افبص هیات
 | ءدع فیش دوجو هدرظء مابا یراترضحتایاقلا تازا هبل ابا

 ]ربا ترم عج هدنرلاوئس نهج و كمولب رابض عب ندا ضح
 | ذوو مهورشزاطهانوک ون طزونوا هی رزولیباف كمالسلاهیلع

 ناراب



  A Eید ۳

 ۱ وات الج ا یری كلج دما باب فلج

 | بولوا یا یررد صم كنه ال هک ر داكد ەديتشؤيب ۹

 | لخشو قسفو لتقا هکر دشاوا قنزم هاب یکیاوتوا هدندنههبوبیم
 | نارغغو تامرجو_ابلو یرژباو یوعذو ةریکو طنشنو قو

 | باهذو هفرسو ةلغو یدهو رغصو قنخو لطف ناونو ا.

 | ةبّوممو فیجوو لوفو لوخ دو ةيازدو ؛هداهدو لايو ایلیا
 لعق ساو ردهررح نازوا ةو ةاغتبمو مجزمو لغو
 ۱ ندا مات قلا زواکیزردصم الت ؛دهرر وا نلازوا لوعفعمساو

 | هتئار نیفتسا ئ ڪم ی دلوادزاو هد نکن آق ن دنیا ناف وج اغاق

 ابات خف نشا راده لانه لک دا نوا هغ اسو نىنا

 ییا هلال وایسکن دثثحو باعلتةلنالوا حق هنت ندهبعلو نادت /
 كرم هننرزوا ئ الاغا | نیک قلبا د هلا لاواز ممکن ند لدو
 بلوار مسکن ددا لهن لو کی یعامش فز و شب ك لری
 و ار لا تیقوا لاته هر ف افر: نیان لد اف لات و ین او مالک

 ررح زار واک لار از ندنناب لاذ یف اخو تل املای نک داب عفت
 نالوا ی المال دن نا دعام ند هيس اوزبغ هاچ رداتصم نالوا

 ءا ۾ انخ*نداکد ناب ب اع یراق رل وا سازو یرزدصم کا اوا

 ]| کد لولوا یآ دوخ لا «دنسراف ر دز ومشهنادیناهسترتضح
 ردشل از ویعایشا هعص هراخ لبا بفذحتناب وواو زوعا تفخ هدمیستو

iلصا یلطم ادلع ایزارلاندلارعت اما هداف راول وا هنا دن :دوخوم ئشلازع  

 ادخ ظا بس اتم لعن هع خب ادو( نفك هدنمل ۶ ۳ ماد هماام)ا یااظم تاج را

 ۱ انا وو دو ولا جاو: طظع)نه غل E PETS یدازوکا

 ` ق ندع نمک موهویآدوخ ممل وق ظفللااذه ل صاوادخ فیس الا

 ر سهم

EE 

 ! قاح هاسعمو یآ قانلا و هسهنو سا تاد هانعم دوخن |یهدحب|

 ادوفراصف بوولا لا اذه نندا لاو یا خبال نانو ال یا
 ٍبحاو انلوقل قباطلا ظفللاوه کالذو دج و هستن یا یا دوخ
 یرغ نامجو نالوا ررح ییهتنا ادل: الود راتصف,دوج ولا

 د8 ینو ديته ا ع ےس



et) 
 SE نت جا اد رم

 ۱ HF لرد درک لا نور ها شدم دنا
 | قرن قالطاةراعتیمإ هال تولوا .یلک كنسیاط ماج ریه هل 7 وا

 | یاویج«ردیمدشوذپ) تل ك مور م ساطب هی چور یا «٠ ناویح#
 / قیامت هان زکسبواس غ چ هنس اًتعمراب رد نیا یر وذ ح

 اذری ک 4 دیسراف كرولا طلغ اتدناوجج هاو اچ ۲ ادع | ا قیفص
 هببولوا یس منج نا و هک بو نخ نرو ناک نز هلبانو : نوکسو ناورح

 ؛نادچب لابی رک اچ ا نوع دیزعمالک ناب هلی واج قف لصا |
 ] + نر وتسزپ ردراکتا نو لوا ناوی »مو دلو | بلف هواو ینا ياب |

 هایم لراتش یار ع نکا ولو ناییعت ئاچا یخ ندوب ادآباب
 ويح هدنووزما نا ھن یلصا ابی نالوا یطام هزوا لوف لج ۴

 TONER یلیوام عفا و طواو :تولوا#

 [:دوجوم الفا والعقل مالو اب نلعقلا نجمع مالک زاولوا ]
 ۲ "ندیکد نانپهرب جد یه دوا فرض م موش ENS ندید لوا

 1 :زویکیآ زویطوسوحو نعپ ه دنر و هدنرخا ن انوا قالطا ناوبچ | ۱
 3 هدنزجآیوت کیا قىغا ويال عاون يحب دن یکی ا ناسا |:

 1 ارداوقق ةا ماديا اسو نیم دل وام دنرپ اون: وا ۱

 1 ارت | اچ تله 6 بم جدا ءا بنا ارجوا ن 4 1

 8 جاو هللا نالو یحاص دفاع تنطعو" ےمف 00 ۱
 a رک هدف دعب اشتها نالا و نمک ه نسا
 یک هدیشراف ,تولوا طلغ ندنهذلا
 بازه هد زاغ كبص»تلاح بوتلو ارب تاب هداطنره هکر دم ولطم ۱ 0

 ۱ انا فدا دهر تلاح فلغلوا نانما بیکرت عب نقلوا ||
 ۱ تم هلنا بصد نه ملال اخ تا ):هدیصت تاجو اسکا 6

 ۲ اندا« لی « رولوا لا مال رسک نب نھدلایلاح تیر رم هدرج

 | هدسع ار لی عت هنس اتم هنسک ن انوا ینعب نالوا شوهدمو رغم ۱

 | فولو طلغ ند لج نالوا دېش تفص هبا یربسکو مالو اتم

 1 | ۳ نود دیش هلا هنزکم ا وا راف
 4 ا

 یاد
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 تعف هوا داش س کس ی اش پک gii ناز تاضورا 5

 هدنفید)وا عقاو هدزاپع اذن فما ز شرو س اشا زق ناس ی لآیا

 دوعس ناب ت رز طحن نادر :iie ۳۳ ۲اا نا اد ۳ لو
 ِ ۳ تكشف دف لای ڭغا دک راشو هنع لاعت هلآ یفر

 ساوا عقار هدرانات تو ها فلا .نا فوز ی تففو دف ۱

 زدکعد تن نعو تود یژاتماو هفاوکش ةف وا ندقانا ؛نینأتوا

 تیکت ه ناف رولواد :كعد سلوا هزبتع هبا رظن هراناز دودا
 اا لاسعو لها هرووا یتدلوار وهسم لآ نالوا عفا 9 هدي 1

 | كران ابلوا می جیو هیت هدنلاشاوفیکر د اعمالو اوا لیا
 طب ات لاقیاج" بوشاوازکب هدنرا هام دفذنلوا دارم: یر له چ و

ai | 1دبا سا و رو رای مود و  | 

 رانا نفس ضو نیمال نوک سو لوا نیسو ان خه دبی رع بواوا|
۲ 

 تولوا طلغ نده دنا زوه ءاه مو رسک« دیسزاف ندين ها ۱

 0 ار دگیدزرپ ولوو قاشسو تّولوا یخ كن همر تاز نتو واوا

 ق هوبمو وتوج یراوناو كانرطع یااخ هکت اض ورو ناعتچ هل وا

 1 ۱ اراغندهب ونعم دهن هلل وا هنس انده نج اص ی کو دبویلواهنسانجم

 ۱ | م دىيا دخوبانیلف د عد ربد ازش طب انود یالبحاو )ارش 9

 i arn i *# دو هلی رو جوو

 اومد یا ج لا یو بی یاب ها حد 1

 ر" | ااا نیسیوکسو اب یسنکو ایده «دیسراف رولواطاچ نادرو
 د ۳۷ نوید ها نو ت tad افرارید ۱ 1

 ح اتيت اوج !Saga و ۱ "ا

 هوم کاخ قیر ا

 ۱ |یطح ءاج قر هلوا مع هناک«دادنکن اورما * ربح # نارید لس 1

 مس س ع

 ر @



 کند لحم [ ول اتش ح#
 E قاولناطیح ردیاش یقالطا هب ولتتشرانباو فیل

1 
1 

 اچ #

| 

 ت کر نالوا زی وآن وب نواز رح * ناجع, شبا زرد خوک | * لاج

 ١ هيمن دنر وصوب ردظاغ تدوله ها بو امن یماخمسآ ك نول تفش

۱ gr EEE هد 4 ۱ 

 | لسحم فورعمو یتیم * ماچ ۴# ردهقیفدو هحرد همول یدل

 یناهساةغل هدر e ردح طع صمرلبا میم فخ هنس انعم تزامط

 ۱ : ار نوکسو هم فک ساف رووا طلخ

 | ن درک اسو یغاب مف ل ئاج هک هلوا نخ لرد ادرک هلبآ ارنوکسوا

9) 
DS AK SS 

 رڪ «ولانش لج مروا خیر دصم هلا 1

 1 دا ويد مانع نالوا ۽ نرش ید ركح لبا تبس هولحا

 یدرو غاط یروعش لوس هدیسراف یخ موفرم رپ | یراکدلیا !

 ۱ ناو رعت قارد وله هرزوآ لوف ناهز, بحاص رواوا دضلاب

 ٣ 2 دلبر دطلغ اما هلو نر ما تاب فوق

 صرعو 73 .یدلب لوظ رد نختم ندفیصوتو فت يەل غو دى ا

  Lorند ماج هلی مم دی دشنواح هنس اعم فور ەپ لح اجالطضاو ۱

 : ا اا ناسا داور دختران نا ا
r ar 

 1 نالوا هئس انعم رلبش نالوآهوآهندرک هلن ,IS سن انعم
 اهب یک رشک« دیس راه تولوا طاغ ندد اجب هام دمو اج ےب

n rt A هو 

 قانح ¥ ردیعج كن هلج ندنآ هدافا سات هنس نالوا هزوآ

 م ءاحهنس اعم مزو یور»۶ نالوا دراو کاو للامت هلانااع

 ۱ ادمو فيو هجا منم هدیب رغ ر ردلمعتس» هلا نون دیدشاو

 ۱ اهو لاد نوکسوایدم هدییسراف تلو غ نن یاب هلبانون

 نآرف * مباوخ * لرید هرهزداب ها از خو"
 .مظجتافرفو مرک

  7جم ۷

  ar naویوز

 1 ,هدقدنلوا عج رلتبتنأطو راهم ( اج ندن  اہہاشدم عقاو هدنروس لئاواا

 اس رم ل ور پا مو ست

 جلب ی د ت اوما نسا وطو م .هاوج |
 رب ۳۳9۵0 میر

۱ ۳ ۳ 1 4 ۰ ۳ 
  Edو . DAR FL O Sa EF 1 DEYدروس تر



 هداف ا کا لعن بت زوم را لا ا ۱

 قذل وا ی خاصا تاصلو تک ید یدکی داوا ] ظوب قو ردپا 1 ٠

 نالوا 0 هر ردا الی 9 عا ۳ ی اشا

۲ ۰ Uh 2 3 e j| 

 ا  2 EEرد 9

 یداشو لانه هم هاو نور اسو تب هل ها
rرس بل وه نر ووا اس هدافآ نیم هام فر  

 لاو هسا نالوا منطقفاوم 1 ك ما زواینگرولوآ

 دارم بود یار او یا قدس E 90 ىا

 زسا oi E لام !ii قالا سس ا
 شا

FF2 6 »۰۱  

 دن یه هلن م E زرد دالا ا |
 3 ۶ دوران 2

et ۱هد ۳ ا نازفتسا با نوکسو مو اس ا  

 و رم لد رو ی ها تور واو نوک 3 نیس ۱

 کک قارا ی یر ۳ ندادن هری

0 
 یدل لوط ك وع ذلو زدی ورم یکی دلالات یرانرضح
Ê 

 هاو زد رد 4 یضرعو  eyنر اک ا

 بو- 1 ۰ هبهوالخ وتو بوت 4 مور هدلب ناو اد ۳ ل 1

 مس هنسانع ور ر 3 سا لوک ل 1۹۳ ۲ سام 2 Nt j 2ا شا

 2 ندهلح لب مال خو دیدشتواعزسک هد رع رد)یتسم
Le 

  ۱(یذل وادب ۳2 ل 3 تدا ی ۱ :

gta: 4® Aire E 4 ده واخ 

 م قد 4 ۸۳ ا نان هدب ۹# و اوا كد قلو

 قا برازآ طلع نادا هل اف وگو مال منا 2 اف |

۳ 

 ِ 1 لند ناولخت هل مال وگو خمس هد رع اا مال وکس ۱

 ۱ 0 عار نارا ندای دحوورم دل رد طاغ

 # یلح ٭ :

 # هل ¥ | قالط وا۶ ۳ رد رم دوتا ىيا چ he ا



 ۷# سی #

 0 قلوایصح

 *# طح #

 e : فا

 د ۱

1 ۲ ۱ 

 |[ قاب یعو ابلاخاررید قوام. هلبا فیر خدینو بولوا قوا |

]142( 

 مانجا هلبا اح.نوکسو اتو ہن مھر س کز ر ر هواش تیاعب یزابعآ
 | یخبدلوا ةنساتمم كب ا فوجب ندنیضخ یودیااببح ندای
 | جاوا مدبلج آن همش افا درا هن رنا تل تابرا

BHر ۳  ikی 11 یر رز خد ۳ را  

REو اوز و7 ی ۳  

 هلن اهن سزاف م دمو مضو هی رع ءابدم داور لزید نوشکرپ هلا

 | تد راشو تساق#یلصح ×ز دا لا عتسا نیاوغا كنف مال ور لفاخوا |

 || هلبا های و لاح غف هدبپ رک ,یعسا كفو رغم یش یراکدلیا عمن
 زرد اوب هللا هدعوم:اب دمو م هدیدراف تولواطلغ ندریصح

 سصحپ تولوا یز هد یهاورادعا كاما بابزارکا× قلواریمح
 دام شک ودب تو دو و نون نوک عمم هد ع نایب مدلوا

 مزال هلغلوا یدغتمرضحت ارب ر رذطلع ند هعد مداوا یصح هلا

 | دوخ هسناروملوا ذخآ دنسانعم TL رام داف اتم
 3 ا ااا عط هد هدعم ماعط * مو # رواوا |

 | نلوم ؟تولوا ۲۹ درک لعاب ترد تدلکا هک د رکج فا هد د |

 قعافوا ال هلا دانض نوکسو روف ماه عف هدر ردل تسع

 1 اب مهدت راف باول وا طالع peri“ نال ؤا هنا لدغ ق: هزوو

 : ایل هک هوا مولعم رد سوت ناخ هبا نجم از دیو

 کار ونکح یاد ملضملا دتع یلوا« و یو یقه 8

 یاس 2 نسولیککج هرکص تعاسیکیا ندماعطلکا یا

 اا مرد ےہہک لقا کدر اوا هداضحا تار لر
 | تالف نمی ەن انعم كغ وسايو كوس ییهنسنرپ با تتفاوم ةعبط

 یرلءالکح قد) وا ط وطظحو دلتا ندلع نالفاب و ندش

 اینتر اس تای تو و تبيض ٥کرد س زدعداش تیاغر ندیم ۰ جو ونوس
 | ےس ا اص ا ہت یف سس نیس یو یوتاب 4 تا بیس هجوم یونایتد

۳ 

i 
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 1 ناترف هوا ید اوج امار دل وارق تشم مادو وت قاچ
 و زلرح ٭ | هرح* ردصوصنمالبا یدو ا ییعتونساو هنابذیعتساهدم رک |

 هل *ءاح منو ه دین زه ردح اشیامعتسا هست انعم یاو یک كناسنا

 .دمجتنم ند لاحت نالوا هنس انعم ینا دا كنهنشن زره هلنا هم ءایدهو [
 نالوادوخت ام ندن ال لی فشن نهم ترا ۱ كرت هوا ثعء نهو یعلا 1

a SE GTA 

E TEED DE EEE 

 خه دیسراف بولوا طاع طنفللا ةهخ نم كد هلن ای الغاط | 1
 e هلل هبسح * fl هللذیسحب * زد لکد هلیامالو نوتنوکسو فاکخو لا دا

 ۱ داش لاسجن هام حف ردا تیم وه ایک ءاضركنیلاعت ۱

 ۱ مهند ایسجا ةيسحارز ردطاع ند هل ةت هلا اجرنکهدییزع

 ا ەتلەف یاد هل ةد لف تژواواه:سانعم تاون ا تلطر دردصم 1

 | رولوا ادخیانصرب هاب لس رخ یکم ورود لر
 صبح هت رلتسدر هک كن هه اط: یک مع یف وزعم #* شسح

 1 باش فلان ات وکو نیلوا خف هنساذ-یبسویکب هک دن رع اريد یاب

 هغ یادم یک زه ن دءزحج کما «دیسواف بول وا طلغ ند نمل

 ساب ظل قيقا | تەر نه تر نه لک موز دال

 "کمد ىك دمك الل وا هنسانعم یتکب"نانو بوئلواقالطا |
 5 واوا تولوا زادسبسات هلک ۳ هصح كيشنکل» رولوا

 ]| نهیصخف ہرا کپ نالا هیقاب نالت صصح هلذملیوا بت يكب
 1 ناسلوا خالتا نوفا ندنفالغ مخ ۾ کنج »ردشم ؤا

 دم ایا دطو تب ن ئاخ هدیزع یجما كن هفوکلشنولشد امن یو رھ
 ۱ وکو هب رد ناک مھ دبس راف تواوا طاغ ند سا

 1 زاقوو تنکسو سام ا تمشح» زر درانک وک هلا هیناث فاک 1

 ۱ اتلکدنضغو قفا ةد زه زادعلاش نلامعتسا هل اح ع هس اتا ۱

 | ند تعسح مغان نھ نوش هلن رک بلای 7

 للاب ناك نیش مفهنسانعم قعاتوا هدیدسراف بولوا طاع

 1 | رد ندنشارع هلا هجم نی یک هثسانعم كلك ەنضغو ندیمرش

 ا ہلکا

 ی وپپوسموب --

apy حب 
 ۱ رد ولماشدحا مدآ نالف هنسانعم لاح ماظن و ناونعو هدد هداف

1 
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 أ دالوآ هجفدخو م.دخآرظن هوا س انج طة ۳ مد

 | شنا وی ند * e رارج K ردعالم اا
 19 چ (4

 ۱ | ثدرارغ هلا ةج» نيغ رس کح a رع کما كلاوج فورعم

 رد هک اهو نو نوکسومجو فو خندراخ بولوآ طلع
2 7 4 

E, 8 ٩ ۱ | 
 لنضهدرح موج و كنار یزاص یک هبیش هری هرس #لدرح *#لدرح#

IT EA :دف لدرخ هد هد رع  | 

 4 ی جک ¢

 ۳ فورم لر رولا زات

SE ۰هل فلآ دمو دمو ار شو ارس  
vb & 

 9 ا ۳1 ديل یا ابعاد ةف ۹ رذللغ د ءاز

 ۳ 8 ےب طو فارطا یک یعیدلوا یس اغ تالانت فرشم

تدا لغ ستات نللالت لبان E رادّمف
 اره هلا اوهو فآ 

 ۱ ۱ لح ایم هما شات بر یو غرو لی ورد ی رب A ہڪلماح لح

 ندر لح انس هدفدلوآنا رم يعاقت راهلبا ی ا غارذآ ندا

 نداعوقرم هیلکا و یتیدلوا عفنرع عارد, قرفزوت جوا لب“ هورد

 هداز ی هاضوطو ندنناتسزوکد ون ندنسازو قافابیو | اتط

et, ۱لس ی نذابق یراصو ت نایب  

 کا ا ine دموقزم لخم غلا فلات 1۳

 ل یسهعشچ لةش نال وا اعم :واعمندن رهلکسا هال وج

۸ 

 1 دس هح االام میچج ارش هوا كیز اختر ن دوق رخ همچو

 ۱ لاد روت كيش و یدنوآدیف نوا Ck "شاپفم

 | مولهدرولواناب ام هلا سابق و نادل دعت تاغ اش دلدل و انظرو مارد

 ۱ یهاکتس

 : رگ "هورذدو تعاترام املا هلو كنزا جزا هباطس وش ینا ار

 نیش ىلع هل ءاولص هللا یجنترض>* هنر اور ر دوو لع اتو

 هرکصندقدلوا نالماغ هدام یوزنوگزمو هاما مالسلا هلعو
 ۳ 4 + تیم بی رک ا تەنە نھ یدو دو دود جورج د سو

 متر ندنیلیصتلیج هد رف فک صح ه دضرایوز ةکر دن ابلاصا ۱

۰ N 
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 1 روس اش و عادی ا

 ةة € و 9 د حب ۰ ۳ ندزو رم لر ی دید ندر کز لا مو هما ۱ ۹ سو 4 تاب « 1 تا «دیسراف بولوا طلغ ند هما لبا ارس ڪڪ 1

 لات هللا اهسرح  هقرشم کم ذّتدح ء را هدافا یب زا یمروا (
 هی هاب یا دیدن یا کفور مع هدنب رف و ةرخالا مو مو ۱

 شور کو لوا یا ن کس ولاد واج مم ٥دب رر لس ۱

 8 ا ۳ یټ تادا" ۳هدنتسومآق ولو هفآ هلن د دت لا د
 سم 1

 <-7 نەک

E E a 
 ر ھەل میت یک

 !یص ا :تیوجر میرا ام تفو 0 2 2

 ی یماضف لوبا اد داوا یسیماف همر E هرکصفده ۱ در ۳

 طخ ياش: هه هه وا دراو فیش لی قءاقلواهبجو

 رام هيرواكغا طعم ندنس ەر EEN هنس نواه

 ١ الوا+رزوا مول مو بدتر یعرم الاج بونلوا هیج وت هب یزنفآ ناسا 1
 شما یراپانج میلع هاذجر هلارابشم نالوایسبماق هم هرکب 4
1 

RI 
 * | ر رضح اینچ یا هل ینمر يريک اد دج نیتموا ما %1 هک ا

۱08 ۶ ۵ 4 

 ١  ۳ای هصتح لقرب طلخو فوم ءدان اس هاب و یر ۱
r: 

 | ندجیدخ هبال لاد دمورسیکو همان ق: دیب رک ردلمعتس ۱

 ما تاوضر مارک باع یار مامان" و۰. ضورا ب تاک تدق

 ۱ | نیل ای سراب اج عقار ت د رح ندنتارضح نیسچجام یلامت

 : لب ادمسکو خان ۹۹1 ادا رتف هطاف * ۳ هر یی وا 4

 هجندحو عد شم هاشم دهاش هنغی دل عا ندان ءا بسا هج دخ ها تی[ | تمالعوندلایرءاسا ید هلا هاخ خف برم نیب ارز ردطاغ

 # دل ح#
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rEیا  RETRما دیبا  

 وا چ نری یر واااو عیالمو [»
 f "حواو یزرکبا چاوی راک رکا ویتو هلوا هاشم هود یخ نلحا

 | جواو اش قزب وفو شدو یراکلع هلو یا هزوکم وا جدا

 1 لوف یعانرظو ىغۋرئ وفا یراقالوق هلوا هاشم هرط اف ید لا

 عد هلوا لاغاسش یییکرت ی ادا نانى ید رک درک
 3 انک زون

 1 ولو قازى ۇل قو و اكلك وو قیصبو نکو كلزکو وا و و

 ةه امر خ یب رغابو قلب اول ط ی رماوبو هو رفا يادصبوا ٠

 ر ی ید شککینتیو ولکرول 3 یلتنوپ یاو یار د هسف هلو گزولجا

 ۱ گو نفتی و شوو تالک کیو صبا یسالب و راتفر رب ینه

 ولر :وااضعالا ساتو داول وب و لزوک یز واو هدنشایّبو

 هظفاح ن کارو ی ییسع ) دب لانو هلواتابکوم یکی غا یا

 و شف هی نالوا (لنسه| تعبنا.نتماترتو ی با |

 تب هب هزطابن تامل الت طضا و الاغ تف ایعوقوآ هنلیصفتوب |

اند هال هوا ,KN نلدتیساخ زد قلب وب وع لوا |
 

 ۱ , كنه تلاه هان یدعشوت الا ى لقسم نوا تل
 1 هد ی لال نه کز اهادا رضا

 | "بول وا طاخ دال مال نیو نو تل ها دما مقر و
 | اد هک ل ئاوا مد ترف نال نکا رز زد وان هو ا ا م

 ! نشا لاا Re هلتلوازوپنتسقااکتق تنام یاری

 ی ماما ضو صز اما انا فرو تصوصح
 هم هر وتو هش واف هتس اعم یر دنا اس فرا

 نیما كەلار تار خرسرظنلا فیما*ینلابقان*زننوبکآ |[ * یفلاب اخ*
 ۳ مج هاشم لوا نده یسلوا طا ند ظذ کیا هدشراف

 , صوخ ندنتفاطلو تب لا ڪک ڈالو هنس انعم نص وول اخ
  CRلاب تا ات  LOTهوا تحس ندن اوج هللا وار: یھ ویلا اول |
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 ie عج ۳ بولوا طخ : ساوه as هد نه 7۳۹

 :ندنعاواةویم» نی اه جک را
 دیس یا كفرات فی یت و اجر نر

 ٤ مهداههودوخو رو طن دند هلن قط ینهدنناجانامزا ها 1

۳۳۹۳۹ 

1 1 

 ۳ كنهموورم لو هلبا مد نوکسوان رشض کج ول هاجدما

: ۱ 

E 

 أ فرنش داسو يلم نبا یلص من لور دبع ید نچ را داو ب واوا
 ىضعب هلعل وا قرص نقاط عاحو :ر داو |: یراق هلرا مالسا,

 أ یهر ەش هرورض یرکد نوال هدنلکش ف راصتال هد راتهشا

 | یرکم تی قمی مخ هضنزق طور یباح*ردراکشا ییدلوا ۱۳

 ۱ ۳ یک ار جسد

n۱ ` اوج هما ها فرح و ۲  

 ۱ هديب نع زرا هلا من وکساو ا غفیمسا لبه نال ءار ۳۳۹

 "تولوایدعوا بنک رادتعسا, ماد کا ناسا هللادبع ناناح

 ۱ ینیداوادرحهدیسراف ر دشع دیفاط هلدلوا بو سنم هنس هل ی یبا
 | بيرق بون تشەب یهوجو ك وقر ەر غاوچ نددز نان زاروا |

 « تلح ۰

 ءا مام |

 ,ندجیاش یل انیتسا هذئمح نیا اما یخ تكسناسو قاط
 | دیساخ تولوا طلع ندعیاطا نالوا خدم ندهیاح اهرب رع

 | تیب اتمت هی دف همی بک یر
 ,ندنلییف قالطاننایبا هانودنلوا تسشت هنابننا ع ون ناشیناد رقیب ۱

 یر :ال وا ففاو هنب ربع: ییاح هلبا تیسناجاج عن ا ضصیخشرپ

 یزرفمم تو با تالشکیلب ۶# نرامح# رالوا طدع هدنزب راو هو

 بسا ندنا او نکس وا هدیسزاو ردد اشقالطا هسا ننک (

 اک یرفهف اما تولوا طلغ ند نوراخ هلا هججم ادم 7

 اق هدیسرافو طزرخ هلباار مضوهیچءاخ ف هد ع بسا دیک ۱
 ۱ ب ؟ هدرهءانرطس# دارطتسا * نار د نسوآ با نونو واونوکتوآنیسوا ۱

 یوا نولو هي هتل ےن یکیا نوا هداتس العا ك 1 ەزرۆا یددل وا رز ۱
 , raa eonتو ۱
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 هلغل وان دنا دا ر د طل ن داخ وچ هللا هیچ هاخ دمو هیچ دمو |
 م  Oiسس تل قوا ب رفط 0

 | غا ندل اد بو هدییرع نیا كفو |
 | دمو ج * رد لج لبا مال نوکسو هر مج مس ونی یم تولوا: * درمو> 8

 ,مض هديب ناب سا تا ةادبا فرص:«رزوا قلال فارغا ال یلام

Êننس خت هدیرع باو لوا طلغ ند درم ن اوج هبا هب رع مج  + 

 شر زاها ناو دمت لذ هه ,ند اعم بن (Eire وح 9

 , طلع ند هویج هللا مج ادسو سک ةدناتراف یم كقورغم ى

 ۱ ولوا :عون با رزد قبر هلااز نامو رس کح و ۹

 اوولوا لسصاح ها هاذا یر ع ونرب 4 4 اتشم هنر یسلع

 | نب: لع ردیا ز طايل ندعس ندا خب کا یتدنادمناوب ۱ 4

 | بولوا اراد ىت شفا .دوعو۰,ینند نام طز هد هل کما" :

 | ارك ا کو سند ہر وهم بیذاکآ یزلبقنم رد هقرنس هللا هلیخ "|
 - | یترعمو كلبا لبا فاک نو کسواب مو ازمه دم «دیسراف هدنخالطصا |

 3 | رولوا طلغ یخد كد یبادبع هل وا یا هللا مو حتا ر می ۱

 ۴ ,هتساطم نددم لبا یر نک ذنب هددشد مال وافر لک راو زا ۱ ادد طاع

 1 انو قره یار وا همت ندافم کانن سرا جتفا ااا

 | يم هنفب دلوا لحم لما یری رح هحطف یکی دا طظا کالس "هدیشکا

 :یشکرب نوار مخا یوتسم رافهن عطف: ۹ ناب کاک

 برسا لقبن رز هاسیشا قی وراد نزاو ی ااا
 !مردزو یینفاعرفص همهبشوسمیکی نهآ دنداضق لانریز زا نهآ ی

 ۱ :ردیال مگ همردرب شت هسنل وا عضو هویحدو ظر رونلوا هغاضا ن وتلا

 | كفو زەم ىل ندناناوپحهینطابو هسمریاضعا* رخ* قابلا هبلع سوو “رج #

 فاک دی تواوا طلع ندزک بهرام تک« دبا عا

 | رم اولا * ررر د دیک لبا لاد ن کوا ا 1

 ناروا بلطء
 ۱ هعس نداعم

Ekmen ۷ 2 
۹ 

 ردعد اش 3
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 دیس مسجد تب سس تست سم سست
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 هل م ودر مبا رج ایی اعم تیولوا اغ ند راک ازل نوان وکتور

 رب وا اشیا" او لاسعا نړ او نهآ *#. لکی * اردرابیتز

 E هيك < مف دېل اسا منا :تافریم* ناو

 | لکچلبافلا فدحودع من همت لاکن لبا واق یفاک دمو توت
 دز اچن درت وا پمپ فیل نهج دکار هر راک مپ

 فاق روکسو نع غ ة ذم رعدنس اما ج لیعتسمو فراغت اعا ق

 لد میس یا + فاک مه مدنسر قو هامهتخ با |

 یع كف 9 هرعم ل۶ نوا قالم كز هنلجیکیا هک کیمپ تبادر
 EE هن عب واوا طاغ تد هاج هلبا هیچ گچ

 | نچ" دعو نوم هز

 زیک م دنع بولوا طاع نر لاوچ هلا هب وع حا حض هدسراف |

 ۲ یا ی یوم ب ددلاوچ ۳ هبارخ هزار

 دید 5 ال دی هیت نیس, hg ل |

 ید لاو ا E سوا

 بواوا اعم نا روو لب هب هی یاب نم هد اس راج لغ یوزعه

روخ *,زار دن یار بارم هدییرع |
 ند هبنیات و مع یفوصرابد * ب

 مچ منعیعسا كفورعم ی نالوا نشلهلخرو لاعا هليا تسد ساب ۹ 1 ۳

 بد سدوک هلبا واور نوکسوب فاک 2 هدنسراف یا

 روج #* ردطاغ نیبتروح هار تارعا هنب نانلوا ببار

س را 1 كفو رم ماعط بانا را چ ندتاب ويح روان تر شا
 س

 ا هره دم نالوا هنس انعم ماعط سج و روش «.نالواهنسانعت یلزوط ا

 هنایروش هلی رنوکسو نیش وح كنابار وش کک رم ناتا:
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 | ج ذج 0 چ ا ےن hts عبزآوا ظلغ 3 ۶: har ۴ 9 2 ۱ اد هرس هوس هود <

 هد ااو نود وا منه ین قاتلوا ۰

 ا كف ورعم فرط نابل وا عض اي ڈا هننورد * لارج هرربدنقذ |

 ۱ 4 WEES قا ون ری 3 نیم لو یر مه " ۳

 دند Eê تا هه 8



 # هردنح 8
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 ۱ tit RS دا لاو
 ۱ ۳ هزاژنجا# ن ذم نم لا ار
 1 رو یزد میس بن شاو نوا یجازخا نهدو نیوص.مز وا

 دیلی 2با مج یمما اب فور همت لان انوا لاممتا نوجا |

 هدیه بر د 2 نون نوکپو مچ منعا مد دید |
 1 دلا اتار جاوا *:ر هل هل مالن كىنو معمرتیک

 | درد نصر هر, پوسبم هیون هیدن واز وب رندریعم رب

 :ةنمالارایما ىلع عالطالادیما م يج ا كن ویر ف خورو فا
 ج Enel او َ

 ملغ ند كيرا

O E جیب 

E 3س  Eییچی وفا دم اب  

 | جاتو دیاعم نالیرویب اجا و ان ؛ یهر یزز هن تح تیط نالوا |
i ۳۹۳ددرد بالج ا ند ڪالٻ .نوجما  

ON 7 ۱یچڊ  apa۱ ۱ جوش دو وم ب۹  

 رد یم وید باک |ذی رو ی اکلاة یزو مرم لب ود ښخ

 کر هید ی کبر | نج هرو نم هب رق: هلیا يودع د نچ هیت ا 9

یلیشب فوم راک واوا هلن من دارا لابعتسا ٹکا 1
 | ل

ن یلعروئلو هدساح ناداعم یمندعمنواوا یو نعم هکر ذیل وب 1
 ت

 عضو هدر طر یب ناد ول قاب ها لما هلتتخلوا یس هد یدعز اور :

 نوجا یلوادسیو اچ هلبا شوپ ستن بیو و فاکمم نیک ےک نیر زوا و

 عج ید یوم ت بوی هد i ن وا: نه رکصتدقدنو لایت
 ده سنت یون هات

E: E ESET ی Eng 

 نانلوا
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 یہ ی دم

 رمه ډم: دنس راو ےب 7 وا: هعج ۳3 ن و . ییضقا هدنیرع

۱ 

 هظحالم لوعفلا عع اعجب هدرخآ لوقا بّولوا مت اا

 لدا رونل وا تطالع لعافلا عو عومجماجوف" ندای

 اونکسو هترفل لالا وكت شه تولوا هستزاتقم عقال ا تفو
 ا اوهر ھو ۔یک ےن ہرا زو لطفا هلک هذع اق دههعضا لە ۱

 تكتل 9 تملا موی سا نیر دنا الکی لعرب راج بلا

hssدتیزع نور دریک( لب کل ج۶ زتفتص لخت لا | 
 لج نبت || قوزع زص لل دردن حا لجج هبا دیدشنو خو مج حف |
 یکی نانفظ دج ناال ءكضرزد نما فاذنخ نر( ویو ٠

 اف زب كنعسا كنف ورد دفا رک رونلوا ئاغ ۱

 ادد کا لبناف میر م هد دزلوا تانتمنج نمش ےسا ھا ُ

 | ددل شبازوتوا لادو ناشط هلن ءو ارو غط اع بولو |
 | زد یمزک»زویکیا تاج منا هل اتیا بیک لب لذا وا باتتحت ۱ ز

 .دّدع لوا ء۱ اغ مشا ھن الزب ڪڪ الجل رز :دلوا تاسخ ۱

 ۱ دبا خوازوتواروبج زایزافورح + نی یخبرا هژغلوا لاد هيرا |
 ۱ وكاله منو ديا دع رولیلا ینا مث هلغلوا ةناعاح 1

 ت کن شف اید دج یراف وران عبرا هلغدوا ددع ترد لاد و 1

 "۳ | رونلوا تاس قلا زور شب كبد مسا هلییاسحربک لج هلغلوا |
 ۱ ردلمتسم هلا مجرم ک ىس كتخرد زوهشفو لام 0 رانح ۱

 Pai لي مات نکل دنا فرج و یو

 ییسهع F.E O 2 و 9! ن 6 ar هان تن

 ۲ اخو چی بزلوا عون بزا هدنراسالطصا نویناتحخورشمو

 هلا RE unt بؤلوا طلغ ندرابح هر حج مت * هدیییسزاو

 | دبا ع ںاہنیا ویت تن N .هرانحت * ریدراص

 ا

 دج ظال ق ت هدنتیدلوامسا دعا برم ی دارا زز د هنندآ لا

 انشهدلوقوب ردفقاوقالتخا هدیتنوکس :بویلوا لاقو کتی |



 )بی اجتولاسفعا لبا نلوب نیکو ون هفشاطنوح هددنهدالپ

 اهن شن لرکعج طخر هلک ا بودل الح با نا شعزو

رکا شلوا طم هلبا لاج سوم مانيضا بایو با سوج را
 ۴ 

 ینو درف ملف هدر مد یتندناوا نو دب رو ندا نازوزو اکا

 ۱ : ماسفا ین عج نالوا ید ردیشهچ هاش ت ناب ردینموط

 ۲ نشا هبانکر به بوو ر بس یر واک هل واسف :بیودیا بسته هجا

 .بودیا اخر اما هنملعنو ریلی دطاب و هره اظ وات تیم

 3  یراوس هلند سم ال دکح هلی هی یر اتاپ هت مق

 هشنامسقو نرامغاتوف ةةيود هرزیلعت راک و كن هداس و و

 نیرلهلپا دی ز هیابو عابو تارچو تعارر هلیس ریبن یدوسز

 عاوا تولوا نادةرج باب زا هلی فرم یشخونما نماز میقو

 1 كمکیوزداج هد اغز تی هنامرف وما نیرلملیا مدت م ملسعیانص

 هل و :كمزودوز اس موتور لیمو قاب
 1 كلتا ل اخ مشب اولیا هلال دودو كلباادب نمکیو پا رش

 ۳۱ ااو 2و بوق ی و
 ۷ ص

IO " 

 7 هارو هلبادب 29 رقو هرهش ندرهشو كل ادي ناھ دو
 | تازا هایش قرخو رابارفحو یال تراعو هناخ اسم
 قانو یر هرمشچ *ردشلباروهطر اش انار اسومایم
 | ین حق نمی ودوهشم یسنتسبورضط ماد هدینکا بولوا
 خرد تم تناعتو یاعو نوزومنکل مات یا لر دا

 ٣ یکیاوژردبا لاعا ایش ارب اس و هعاعمو ط شم نذر هزاب مزی هلغلو|

 | ندداشع هلا مه نوکسو نیش خف هدیسراف یروهشممسا كنعوز

 ۱ نوک کو رەھ ندینابرس هد رع بیاوا طلض ا

 مایا * دن هج *ردشلرو کج هدنافل بنک صعب بدلوا سه را

[ 

ا ثفور »+ موب ندعوبسا
د اا جمع ی

 0 ی ب

 هدي رع



 ey NT دا نا تو لالعهاح یاقلاو تساوهد برفح
 قلا یژام دلانعص تنعرو هاس نالوا"ناذر هستش وز قرا شن

 ۱ ارزولوا نزع هاا نیاز رضا لا را تعب اتم ۱
 تويم ول وآ باک اضط توق وات زکو 7 : هفخ او زفر دیا

 اللوطب منازل لا« کنن دن ردز وز قوا هزاب وداهلنازا تر

 ایا نیو ابر طو كالام کالم میچج ان زغول تونه واشف,
1 

 اکرشو کز زک دنا تا وخ هزاز Nit ر هکر یکیا اب ۱

 ۳۳ بولت بوک و نوک  نادنتخف یودنکخ هلن تب كل

 ؟عانبتضل نی راد ۱ تاون ور لبوآتو جیره

 یس ناور بن د دیشنجب"لآق اتفت ناب رب نمک ماب

 ایت2 ۲لا اه زفر نکیا لا هنو رخ عام بر تا
 نا راک دا و س aki 9 ی ۱

 اب بو ون ۷ لب تندرو ۷۳ اا ۱ ِ
 مغول دخ نود نکو لؤ اانا نوید چم ارم هنو دن فو پلن
 ابا یلبج ردیف ناحدهبآولو لتقلاس نتانشلازتخت فلا ەر
 لادخلا ها ءاشنا هفذلوا بن رق یقویرامدورپق كننرام لاهو ل ١
 واک قج نوا لیفصفل نصاب واکش فرددلادازح |

 و و داشنک نخ اههرومشم با ابو اک شکر دن ش2ا .رکیها
 نه وقرم رکن موقع رنک مادر یو فا ویا
 | دسر زاک کوب یا ین نالوا نهم هود فا
 ها

۳ 

۳۳ 

E E 2 

 ناجا قاب ارد هرگتضن دددا وا شاخ هتل ناو ردنا کادو و

 | تدنىشەب د و داخلا هللا ق رظز 17 هدود) وا ومد یروچنظ ندا

 r Kef لآ ی رام هلاهطیبخ افالم وا ةا |
 | ماعا ماال یرااروغ نالوا قماتنو لافطاو ءاشتو لار را
 هان نیت ند دشن راب ىذا نط اتقلاوردت دلا رد

 4 8 جواب ®8
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 نتن pCR i ارگ * نهن از ارات نوس .لخا دمکاهغا نا 1

 ۱ ول :نآزا اپ نصف بت روز# نم نارا مادنادب كل و نه عش نا

 و نآرا le هاهو هم ¿ ناه ES هیاب تس فا

aDیی ]زا لعم ز ودب زن وآ# ن نهنآاتسکنب  | 
 -زفیاپص سوخو, نا چ * ندنآزا شکر زا نک نا
 ۱ *ردد لود نیز لین دوشیضار*وتنآزا

 ,دویکد تکی هدنامر هللایم جو تریطحب * دیشج*وتنآزا * دج #

 ۳ :ماج دمو مور یاجش هنسلبواوا:ءامشیداب هدنرلتران [ ,
 [ باش ندئزموپک و كنثوههالواو باید د نی لولمرشا رو کھ ا

 هدیسافاړدب نسم ملی ف وکی و دارا ميچرمننکر یک كفورەم رم
 ندففل کیا بولوا ط طاع ند بیس هبا مم 0 هیرع مچ من

 ۱ نالوا هنیمانعم نین زوکو مچ نالواهنسانچم هاشدابو وا هکر ادنکر م

 1 بوآوا فج ند.دیشب ماج نالوا هناا ناف یخ اس ابو نو دیش  قالطاقرف
 ۱ زدم وا بیست ن اهاشداب نالوا نایبلا ميظعو مج ولا اچ دیشمج ےسا

 ! نالوا ررح یرکید ردمالبلاهلعوانین لج نالت "تربط یو
 داو عاج کو دوب قرف هدیرلن ایم رد ردنکییسا یرخآ ور نمایش
 [ رد دارج نایس,ترضج .هسبا رووا داب نایمج كلمو تختو
 ¢ ۱ رد رومی سیروان بات صوار شوو اچو |

 | نطاشو نجو رد داره ,بنکسا هار وزاوا لعن یا شیاو هنییارو 1

 . هاشداب ,هلدو فو تلعالب منس رویج حوا پواوا جسم هعو5ر م ماشا

 دونم دیش هاش دا نسا یخ روم دز مرر یت خب دارا أ

 ۱ هد اذعوک لبا تیهولیاوعدو تر یسوح نییآ ءدننطلنس رخ اور |
 ۲ : پودیا تافپاو لار ادا يارطا يناتسد رب روا بیم مان, دبيب ۱
 ۱ ؛ نیعرودزانوسلیا شەر رانو زانو ای اوعو رادعا هکمروک ی يا

 "یک اج تخ وھڑد ندداعایو مرالاهدمابا کیدلی ريج هی هرکسءو | ۱

 ِ | یییرع سادرم یکلام نیط نیلف ضرعاو س دقا س دق ین |

 1 ادم ب هلا ARG کیا لا ی |



(xe) 

A |أ ایا یدو اتنا ی ن دیر وجود پاو  
 | يشجب رادو فاوطو ےک “هدموق رح رم ملا و

 :ندمور نال هجتم تامین سا کانافوزمم تا" یزدانی لبق ۱

 E REL زه ونوس یاب مو تر نم ادب یر کوب ۲ ۱

ES |یا ار مر  
E HOESازد هنیچوم لبا ہن میم  | 

e:ودار  SESفست تا هم ران را اخاف  | 

 کک ا شیلا ی د و ر جو /

PET)لوا م وک سوا ایر  
 GS «دیجفازاخ هوا زا شاف نده قال خف
 راک مساوی ناد زاو د هدى خات

 یخ ی ازم یکن 1
 اما جا | نجار دا توو ةا ناک لوگو جج خدر غنوا طلب

 اچ یا 4 گام دوو واللا وز دا نزا 1
 1 دن اتخعم تعداد ا نون هلال ry جرف نو او

 EY ماو لقب داوا ع وضوم :شنفر لاف کب وار 1
 / مس مال یاس لا نهی جی 4 رافال

 وب راسا نا یت اشیا اف ة1 و کال ید دلی بخت 1

E fناره سقت | راد زنا بیس دیس اجبار  
 نیوحب | ی بوک رز ود هجر د امو ترف ناک دز نوت 1
 اهر هلاد ب ٹا ا اف یوو کشا ایراد ارم هک لب لاو ۱

 ام ا E RITE :وک هشدار ما| یاف رظدز شو یزایلفت ۳

a 5۱ اتر ار تیبخر نا زک هود ریش اوک ی ولت ام  
 ۱ یی زا نیاز ها ایام ید لی ده فو

 ۱ ا ید رک ی هند فرم نم د
 ا هر هنر هلن ا زاد دیر هام ر یاب ۹

 :نآآزآ رنک تار اون نا نا ی
۱ KE ESSE 

 و

E 



ec Fret 
 دک ر کی

  heا

 تإ رول ءاعوا

 ۳۹ ۳ کلاه 9 :یلطف ۲: تییردلاپسم ندنفورج رجا
 | یکیار بالوا هد ردیف 60 ام ,لمالا دا ۲۱. لاد و

(e) 

 زوج |عفاوپداسپز 4 ی درج و طو نم یوا و هداس اوج"

 ريکا سک نوک یج جواد دوس نوک ی نا تدنلوا تندرج
 ا نولو یجج وا نولو یش دو ییجوا كندپ نعرا زه یھب
 : یواش به نه ایم دزاد رک ها کیو

ادام ضیبهنجواو ن44 منجاواو واو و ۱ ۱
 واو: 

Eره ره ناتج هکیدلوا مولعم جاا یوخلاا ركي تالاا  

 ها قاطی آوا نالوا«دنرخآ 0

 | .دب رع رولهش هیچ! هجو اکر رخ قالطا هنلف هزدصک ینروتو ۹ ٣
 برج هغو ور مرش برعلادنج خرج هر درنف هدرکم صڈ دنروصوت

 تم دع اس رمش نیچی ز ,دیسلاق كان یز)او آلو حل ۳ °

IDIOT و ها ی NP wê AARNE, 

E a 

 | PEYE مر رز

 9 ب هر وندآقاجم ج > واوا .يدادهنجوا 9 ۳4۹ رافد منه ج جوا وب ملل

3 

0 

۱ 

| 
3 

 ۳ 1 تم نیامد خار نا ارح لان,

 ۱ ته لدو کو نا اواو 9 ممد یزاراب دو رم ندع اعنف,

 هدنرهناخن ملت رال وا ناسالم ین سرب درس نداخرذیبلوا |

 ِ وما ناملوا عرش هد لب لری بودر م نب رهشابو یر ارادو نیم تاداج ا

 طول نظم بچ رر تییاوادم لت: ت و وا نی دن مات ۱

 ناد نجات نال وا هل اټعم میظما ابو :بذهجاور نالوا هنس اتعمراهشرابب

 ! نیش هل ربا O هد ره یلدا ابعش ردیتلواذوخ ام

 1 داضمر نالوا هنسانعق ح یر ارج تیا ياض مر رديسمل وادا اف

 دیس رد وحاب نیاز بال تلاش لاوش سو اذوخ اب
 چاش ۰ ا کدی رو وطق یا نیوشا

Dh SG 

  aneو  ASAEو  AAS oNنیک 2

 دو ء2



 مسن

 | رنج ری ناز را و ۱

 نانیفوص حالطصاهدن ع بلوا طاغ نادل هللا بو
 ج وأ هلبا ددش-مالذلج هدیسراف نانسل ه ناف زرد نفبزا قر هل

 رب ! رمز مابا »او هذاتشلصف ی 2 نالوا و نوا رولکیاشع ۱

 نر تو زا رارید نیدیرا هی هل رانتعا و ۱

 زاعشیربا قا لج هل مال فیفا رذ اسان ماباهرکصندنلج
 wirî * الح ا رونآوا قالطا نشر یا نانو لامعا
 میش دین رع خچ مْ ٥ دیشزاف اكر ا: ۈيقوطز او قور |

 هه و رار دكت همانا هل, ءا دمه دن ی ت واوا طاق ندا

 ا یولوا نیا كنویکع هدننراف دماوخو «لوج کرا یراق | |
 ۵ والایداجن * ردلکد دبیا وا الطا هییشن هبهکیبشیراکدلبا ق

 سنگ و حج :خفبولوا رب هام هلبا دع ند مرح وا كن هیزع روش |

 باد دمو خو جمع هد زع ر دلی دت مارا رک زن تفصو هجم لا 1

 .«یتسراف بول وا طلغ ندلوالا ىدا ها تاج توس ۱

 2 .رولواهامد دره هام ید ولر ادع ندبلالج هاج دزورف ااه ادعا

 تن اطم هف وصوم تفضهلغلوا ثنوعهدنزو یرابحیداجج هاف 1

 دولواهرخالا ابو یرخالایداسجو یلوالا یداتجیط هنطو شن

 هک لوا مولعم زارونلوا فیصوترخآو لو هلرللوا نکنم نب هیراما |[
 رده دعب هک ارب رو هش هنر منبر ی ۱
 رهشو لوالآ عمر ر هسه درع نی" زرد نفاو رده نرهشنانلوادع ۱ ۱

 لرهفوکش و نچ لواهکر دهنهزا میری کید ردا یالطات الی ۱
 د هراشو ردیااکتفو لزاما وا هاوه یسنات بواوا لاکتفو ۱

 یرشع یار وشو زردیار بنت قالا عترلاو لو زا
 هنس یکیا و فرص هدسکاو لوالا میر هنس ی کب الزر اتعا لصف قا ۱

 ,!توکسو فاق هتساذعم یترازعت كننوک"زان عد ! فیل ا

 زر داتش هنس یکداو فیرخ دن نی کیآو نا یر او و | :

Er 

 هل هل قيم

 لوالآیدابج ,

 نع لیصم

 اومد دام القا تب موجو هوس كند زعدوهشما | ۱



 نا

 ۹ دیه بت ما نت یھ اما 14

 [ ۶ هچ *

(fe) 

 ۰ ناسا سۇدا رف ناتج لواهاسابر جال 4 هراچ ا اوا
 قارلى نقى اش ایلع خ تناذربندنناکهدلا اوكار رخ نيش ۱

 مومج ابا و امت هلا انا ةت نرو دنا حط نارادزبت هد هرماع قّتعا
 | کیر هود بالن دهی نتا راد اطعا نالالاهرلن الو

 وا هرج حوا وص روشو هزخوب یا"

SRا کوز همن یاود نالیزونک ما وقو عبط یش لج هوم نکا  

PI قفازرفو كجو: ليڪو .هدعءتازارب ون و A 

 نیلمو یوقمیسفن تالآ و مفا هراس تابج نالوا هبا لاق و ومنطنع 
 || حرغمودیفم هبهنظاب مازواو رردم قزعو ل وبو ئوم ناضعاو
 [| اکسس انعم: لغت ینو چ نطو یالج »ار داود فبطاو
 ؛بولواطاغ ند نطو یالج هلبا طخ مهدی رع و دلیهتسم هژر مک

 قخدولوآ اج نشه هلبا ناو تونو نیشنوکسواهرسکییشیسراف

 ,نشودیفثجو كلنامراکشا .یب هتسنرب الج هلا مج زمکه کر داکدا
 | هخلوادیعبو زود ندننطوالج هل ج قاما زیدان رانعم قلق |

 .توکسو هزمهیدبکران نوا دیعبنو درط ن ندتطو ظاخءاشنم زود ۰
 یسأر لیقبس ابا نطوو هلوا تدنغب م دلوا قالطإ الملل ج

 ۱ ۳ عیعوضوب هنساتنمم لحیفبدلوا نکا بویلوا لسح نالوا
 "| نطولابح هلغلوا یا ابا ما اهنگ اس یخ هر ونه نم

 | | بت هل ال ارضی نبش ثیدمم نالا یک |
 دمت بهرو ةد نب یشیانعمیعب رلشم رویا ِ

 | هدرنسراف یهما تجارت شماهفح یوو كلج * زر هدافا

 ب ولوا طلغ ند كوش هبا هبپ فاک«درخ او مالن وکسو نیش خفا
 ۱ اومد # رک و ںارہ دنع لبا هڅه ءاز نو کسو ۵ نیعر سک ہد عا

 | رع مچ زیمگه دی زاف یی لادیا لا عا نهآ نلاماو دیلکأ

 دي ن ب بولوا طلع ند رکتالخ هلباهبسراف فاکخفو. نون ز نوکسو ۱

 | كاشي ورد 4 لج # لر دقالبنق هبا فاق مض قز هلوا «دلوم تفا
 [.دیسراف زدلمعتنم هللا مال فیفح ان یرالوا نیس تدحواا

 قرف



(ef 

 داف KE gE اب ام یادتواکیارکمیق

 تو 1 ؛:دیلچب سایہ زا کیش طی هو یلصا مسن

 بست ۲+ لس * یو دف هل نر زنی لو ڻ میو ا
 اب دمو یکی رف [یم تلف ویا یک ندا لج |
 ما ددو نيچ TAN یعیا هدنب ز٤ بولو طغت دل اغش ( لبان |

 .هط نحو عطف زد راهنت قطب رش قچ ر راک اینک ضولاب

 !نوکشو هپ ج خفه دسر اف یبا كفو زغم بوت نال یکه غابا هل

 نیدنآح اواو طلعا ن درو لب ارك امج دقو سادا 1

 یعدهنیولت ,یتدنهلوا باب نفط هدام وصح سا هایش رع: یاو [

 دا لامح *

 a rons هجابتلإ مزپ لأ نيام لبا فو همرگمنکم

 نلدنما کل یورش هکر دبئلوار رود دز سوک هدنماکته » در راج

 ۱ هدر وب سل هورف یس هنروضم رهن اسب كعنوخ یرعاش» | ۱ 0

 یتهلج تاودنا تلط ناولدا "هودلوا یولغوعتنم ق شات ئاق

 ا ودیا باطخ هذ ک مافی زم نانا نک ھو

 ا شعاولانآ | ویحن دی خوب ذم هکشودو بت یلفاب روتچوآ ی ۴ ّ

 هلا تبار 51 هنوز اق بن اعم ردنبفاضو متر كرت راتبا

 ناۋا هرازشا .هبا تر, هشناط # قاچ * ایا اطعا هنعاتبا

 اخ دارا اه نوکسو هی مج مت هدنسزراف رسا كنزا نه

 ۱ دومی چورو ا بانون نوکأمواز ادب زع,بوأوا" نخ
 .ناحضز د وا ەدسراق چنا قزد ورە تنا ع لبيس ا

 ,kij هم زینک بسی لاۋا وا ظاف ندا کا هللاوئوو
 نا رک هه یراق ال ن کلر دی رها یاب ۲1 ج وک اربد ەق نط

 رک نان ورال لبا نبا ای اکیا هی[ ۱
 فن 9 یخ وز رب رادق مه 9

 زیره ا ب ایر

۲ 

0, 

PEREN یزاون نزلو تهمت و فوصو مهیا ادا. f 

 مدیون ارضا کروک و رخ : هدنایزاکدند رهدن ارت

 و
 و

 س



۰ 

 | موا مخ دخلا ابر هدر یا لاک شم من
 ۱ قر لم

 علج سولا م "هی لاھ جیسا تیونک رج لارو وسال نیش ماو

 1 ضیا هکر نااار بش اطا

 ۱ یاد بجز واہ خشم دامی ۱

 | نوه لورم ور تام بول نوار نب ا
 دفن لمان خورام اهل مر

 هلی منو موت تبع ید یول دا لج ندعافچابانیغدمو ||
 نی اتیلن شا توج 2 ید ها بفرد اص |

et ۱راغب توا وارد  eeوی هد  

۳ O.سیم  

 بدین اپا لاب ماین فن نربب جفرا
 ۲ يندرج دي عا عجائن هفويچم ھئا نیالوا بعیه| نیینراهیبق

 . | پر فلنج دن نیت بس اینم اراک نکیارولب
 | تددوهچ ها لیزر اج بی اجو مدنا ر عا نچ
 روازار چچ كعب قدوهب هلبا تبن ادو هی یتپ لج الخ

 ر دلت هلی تلا نۈكينو نوا من اهم ابق روکا e i و

 ۳ منی اف لو تاغ ند نجه انوکس زوج خن هدیب رع نت

Iد کحهبلوار وه را مالا ولور ړولوا چچ: دیش : هی هی  

 ناچ یراترضح نامغا نع هنر هفزنیج نا هج مٹ ج دنش رو
 با .هیاوطر جوآو دوپیدب کرافدوپ عاجاد بینا ی ۱

 ae هیجاجر تنیوظر هدب هیکشپةدمب هم دعب دیبا "هدر

 این هدر مبل دیه :تبرقطد هدب اوین“ دریل هبدیلج | :

 د تلوا عج هدنهظفوب هلفلوا par ملعب هنر مر
SEETحس ی 3 بود  

$ 

 واو



)۱۳۹(۳( 

 | ادرموهاط ناتوان نا دا سوم هم

 هدترافو حوا هلی هما نوکعوا نانو" وا او خثهدنب زعاموع ۱

 یرلییکر /یانهمو یرلانعع تان امو بآن اربد رحت باهم ميجتگ
 یدل وا نوجا ضبص قید عت تاملافاضم هدکرچب بالاول

 ورغم مسا لری کر دیکیآ ٭ هک یز ناوایکزاارازک 1
 اتادم هد زج تواواطلخ نکن هل ارنزکسو نون خخ ریشواف
 بواوا قاب یون هکلداهبا نبت ق عرج * ری دهزاف هلا
 يملا كمن یزلکد با ننه هادثتروص كد نجس زام ورد

 اد ادم قوه زعفكنهزومزتم باز نوکشو ین عخهدیبراف
 ¥ لغم ار زو ةلبا مت متنا دیس هک اناناوا شنل هجا

 هنززوا كداناتل ۆاش تالرت هدر اعز زاد قو« هلی لوا مع

 | ردص ترضخ هنت اف ردلتسم وب د تیم هکفخ یزاکدلوا نت

 : قرف نانسلب نیفخ لع ئا ةيفومرج وا :هدنحرش هیافو می لا
 | عوضوایدا قحا نان تالا 7 لح ولا ال ةباقؤا وکیل نیا
 ۴ نکناو نا فوقوا» ورنا رام مل اوس اپیل عسل ازاج

 ایچ تل نآ اکو ر زوال ند زف اقتهتشل ناو هو وا ساب رک قم 3

 | رام روب لخادلاخلا سانتی تبیان لع

 نفح اسل ناو هدل ر ناڪ ماماقاوف «روهشم یا انف نکا ۳

 | یا قوغا نقم نماشا ناو دوتا نحو تل قوف[
 ۱ [!ییدلوا دریلوف كهبلا زاشعلاوقأ نالوارح هدالاب ندنراهزوم ق
 ِ شیورج # ا تنعان جا قورەن كتان اویخ کا شی ورچ# ردرپهاظ /

 ها هدحوم اب تکون نشو ارنوکشو هییبع رجب خش هدینتسراف [
 رعد رع# رعد مش البا نیش خف دیر رع اولو! طاع ندشدرچ ق

 یمسا كتدنهر اتسد فوز مم فظل ثناغب یشاقو ج نولي ,وطو
 | تولوا طبلعندهرمح لزا هشنرافا مجده سسکهدناناتسودنه ناسل

 ۰ دن رج دیرج# راد هراشهدننروهر اخت هدشزافوروشم هدننز و زین هدرنرع

 ۱ قطب یراک یا بعالم كر هی برخی تاک دیروز زا

 , ١ هکر ج#

 » قومرج *



 * قارح #

 ۷ هوحرح #

2# 

 ۲ سرح #

TT 

 | ةدشملوا قالطا هب هصوصختلا ازاح ندنلیبف لع ةدارأ لاحأ ]|

 1 نوبل وا تان فقط ہنی صو نع تولوا طاع ند هی وحزاح

 مجدمراچ هکر دلکد ه دیشود زرید عيده لب بم خف قر هلوا هدلوم

WTA) 

  ثوکر, ندبع اراد ینوکذ نع هر واز مو هل رامبد هد ددا
 رولوا طلغ كم دهفرع هناضفرب ن اضهرزطس موب هلبسایق نی سا كرم نو

 ییسک هدیسرافی سا یایدنف نانلواداعد انوع لحرب ونت * قارج

 هات هتک فو وا طلغن دعا رخ هل هک مج
 رک ذ بولوا یمسا لنملهش نناب هدلتیفهدنلصا ع ارج هکه یلواهدیش ونا

 | عواصم ندشح هراب تردیراکدلبامضو ء هرلنز ور و با # «ود

 یک مسیر کم ند رج یکیا ٠ دیسرافیمسا تفورعم یش ۱

 ۱ ندیبیکرت ماع یانعمر ولوا كعدءهراب حافا ت ر د یمیبیکرت یانعم هلغلوا

 دن انعم یرلهزاپ اغا هللا موقرم ج هنب بوجو رد هلباهیسزاف

 | صاصتخاء اه هه رضا نرم هدس رف ناسل هدلقن هتیلع صاخ یانعم
 شرخ * زدشلوا صاخ ما هرلنالوا هدنفارطا«یکتو ومق هلیقا ا

 | | یرغو تب رق هزودن ق رؤو لام هترمح یکچو عاردرب یده
 ۱ راع نالوال طاح هلباقد زدیک وکتابنزب یل و لوس ی طو ربدتسُم

 ینا فورم ىش ۍراکدلیا لامعتسا نوما ةاسلاا نییابشا ضعب
 / | ندشا رح لبا ودب 4ج مه هدیسراف ررلیعتسمزازا لوا رک
  موفرم ارز ها ار ن وکشو ا خقه دم رع بولوا طلب
 و یک لی جوایکو و کخ نانلوالامعتسا «دقدنلوا حارخا ندنارت

 رابه شی ةس ارا تعا هنلصا هلغل وا ده اشم ی: دل وا اف درز وا

 ع تعاس# قرح ۰#. نلوادیعف هسلوا طاع: ی دن دول رد راه دنسز

 | برا ردا دوجوم هدرنابو نامر دو ۱

ENE 0ی لاو دو لر  

 ۱ | ند ءزخ کیا هدینراف يما لر وص زه اط رغ قورعم* فاکرح

 Sh ین هلا ھی ا

۴ 



 هدییرع ب ولواطلغ لاتا لادن رخ کد رکو ف
 ۱ مج عض هنتلع كجو هز ةلبا از قفهب هفوکشو درو هلباواو خلک |
 لتس هلا نیتهق لحج هنس انعم هدف وکش * شاف ۴ رد یر دج هلبا |
 الوا كلك كح « دس زف ناال ردیوزم ید ها نت یک عید |
 . كد و عام هم درو نکیا :ولوا قاللتسطا هب هفّوج ش عیچن باوا یومع ۱

 دوکذم یرعسو یا یژر اسا بوژاو هنس هحنرد عقب هل رش

 هموقرم تاغ نکل رولواج اذح هیدیفماداب لکو نی رعد لک هدعدلوا

 ۱ ریز رولوا نک« هيج وت هسنلوا : ظحالم بولم نیم هل رعت كجا

 كجا رظن هننیدازاكچچ یبعا تنازلد یورو ناب اور ابات |

۱ 
 , بلع ه دعب بود ئ درون نچ ك رەي د: دلو نەي یدلواسغتم

 | لات هللاا ین هد ا

 لاذ دی دشاتو مج سک بولوایس یسهرومشم هلکسا كنهمايعلا موبیلا

 رد طی نږه دج هلبالاد دی دانو مج مط درع دلت سولا ۰

 اهل زد .هماک" قیصزعو س :یدلب لوط شان موق رع ناب ۱

 ملک هدج لب عبج خفتاذر ندیامر نالرنضعتم هفط) ردهة دو 1 ۰

 كناوح ترضح نم دج هدق دنلوا لاو لا كيج تو دا

 ردشمر و پاو ول د زدیم کد قناک ل لد یزو دروب: .طوبف را و
 رودص قوری اسا نامرق .le جام اوطنهاا دو هل از 1 دم اف 1

 الع مدااسنا هلع) وا مقاو قاالتخا هدن رللوزت لح بولوا نابیفدا ۱

 الع اوجانماو اهلج نالوا روه شم ويدا بندن ف .مالا لا تاولصا

 مولخم یردصحر ةو الندا طه هنیمز یور 4 دفدلون»

 نیطو تالار سر سپبادرب سبلب او هب 9یلرحم نالواری ۶ نرالا هللا مالت ْ ۱

 یرلطونه هلاک سوع+سواطو هناهغصا رار أعور هناتسیس نالوا
 ز دراز ڪو تشک دیدم تدم طوبم ادب ردب رده 7

 ت افالم هدنافرع لبج نماد كمالساا امهبلعاوجو مدآ ناترمضح
 ۱ ند عطا دبع بو لا هیجس هفرع لاج هم ودرء لیچهلنا یرادفراعمو

#8 o> * 

 مود باطم



 * كلت #4
 ۱ ردروطسمو دوج وه ۍرل تخل نيرن هلبا نون یرخاو لیبربج هلی |

 | مج سمک, ى با كن هناخهشبناضلوا هطابخ ندی اس وضخ ||
 | یاب و مجوررح بارعاهدیسراف ندفورعم نلازختسا هان ی اب وا

 لک هل مال خو فاك مکهدینرع بول وا طلغ ند كلارا هب |[
 هالو ازات دوبا ئ هبنکب رعلادنع لراومشم ناویحت تونلواقالطا ||

 رددهاش.یفیطل تس وب هنعیدلوامسا ید راد وبا تدب هه ورعع یش أ

 نخ ندیم هدغل۶وم مان بولقلار ات یباللوا نیم ضاوي لصق ۱

 هلبآلقن هنیعپ هس راف هدعب راشعد تالنبح یک کا کل تادا |.

 اش هډ یکی ناتسل هب هنس لو عح ند St نالوا هن وا ۱

 | باذن الث تا ف یعوضوم مسا هد رع زدشلواقالطا تانا | ,
 ا | تاسل# رطب هرج # لر د هزاتس هلا نیس زمکه دیسراف تولو اهل |

(7) 
 ےک

 !ندهشقا ع اونا نوجاهظف ام ندن زوهمان كکسیروس * كلنبح

 یا صعب اصعب شاتلا ضع؛فاجاماذآ رادو تبن تلا حل توت

 یزت هل غلوا یمسا تک کس یزوس بج هدنیا تح ناسل هکه نلوا

 .هنهاک زارقو لاهعتتتا هدلمر هزل لاج ي واما € شملوا لانعتسا

 هد اعم هدر عد هزاتس ةلااتدمو عو هک مج ھ هدیسزاف یعسا

 ۱ هاهي یاب كم هدنسرافو فمَس ةا فاق KL ناس مت هك ڙع

 ۳ ردعیاشقالطا رولت وس ةرطي هز هر هدنآ کو هزابهزاب تويم

 ۹ بول طاع ند ةر نکا نو نوک وبا او فاك قديش راف :

 || نسوتواوا ید ناخ دن انا و تحم# د ۷0۳ # ونتج

 ۱ هر وتح یسرواوا نالوا یراشتم امآ ردز اعتسم ند وتچ نالوا

۱ 

 كر اشا و تات ابنعاونا* عج *ر رب دربصلبارغفواب نوکسود اضمْط

 < توس جم

Segoe o vane 

 لب کال ول دعد یتا وب یانماو یادغبت 7 ا زر رالاب

 1 تن اند هتل و طانا دالب نیعسا كليا هلرت یک هبقو عج نارولاو

 5 هد زع فول وا طاعند هلا لوا هک ۶ ےح دم ہد یس راف ردعداش

 | لاتا هلا لوا مج سننک, :یعسا لنتلعیزدحو یراذف وکشناولا
 مث هنسانعم لک یوو ر رووا .قاکن هدنیس راد نوما



۴ 

 ودنک تنزلف_نکیاهنسانهمناکم تاننکم كنالف كم نالف جبان |
 تفاہ ما لصا و .ندغنال كلا هیجوت ید. ردتاک«ندنشاک,|
 | یمهکرح كنان هدنلفن هنا بول وا هلبا ادرس کن نوعا یراهتظا |
 ' رد شلوار ةت تيكر هد ءاق اصیصختو .لیدبت هنوکسأ
 كنیزانز طح السلا هیلعا دخ كرب ندنیب رقم هكتارا لیئاربج [

 | ن لاحنعف دریا من لالج ةظفا بلباو دس مج هدینبرس فانا |
 فیش مان در ومشم یکیدلباهدافا نسانعم هلا دع بار چ بولوا |
 ندظامج ربهاشیم هدقذلوا دراو هدعزک ن آزف:مالتیلا هيلع ل ئار |

 | تر حلو: لبرج جیا ار سسکو مچ خف همه الب راذک نیا تیربضح ۳

 نیئاب و لیربج هلی خف هد روب زم نرو هنو لیربج هاب نوکسو مج ۱

Cfo)! 

 کیا هاکیاج راربددعقم لبا فاق نوکسو مم خف درر بولواطلع |
 یسانغم ك هاك و: هنسنانعملیاجو راکشا تند وا بکر چ دز .:

 یس هلک ءاک دوخا ر دکرک با لنوأن وید ردآدتسانغمن ال ۳۳۹
 تولوا سقم میظها لالی کی را هلک بانج و ترشیح هنر وا

° 

 ترضحو لدربج هلا هزمه رن کو ارو مج غف هابالب یکی وبا |
 | لیربج هایلاع«هزمنهرسکوارورجج خفرشاغ فلحو یانبکو هرج |

 قدەلواداشو لتزیج بارو مجرم ەكەز ھالب یتا ضط ازو راس

 تئارف لةریج هلبا مال دیدشتو هزت هرسکو اب توکیو ارو مج خف |
 ۱ ادو یجب غف هدناغل بک اما رر النضفمهدن ارف نک یرلذدرویا| ۱

 | ادو مج قفو لوب هلباهریهسنکو مالوار توکو اؤ مج غفو ا || لنج هل ار دویسکو مج قفو :لریج هلا هه دمو تشک"
 قفو لئاربج هلیااد دمو میج غفو لیربج هلبا مال نوکسو اب زیسکو ۲

 مح غفو ل هرج هلی مال نیت سسکو هزههرسکو ار نوکسو ابو مج |[
 تو لارمج هل ج رسک« دعوف رش يزو هنو ارج هللا ار دمواآ

yf | 

 ۱ نيف دارم نظل هلا تقاضمو فاضمهررواربدتول یدلازورم امت

 | یزژووم طفل هلغعالوا راج ید همهی ۶ لا هقابضا بواوا»|

 11 | یکم هلکعد اک هلیا هو یزراکدیدهددیکرت زوج دزتیعس ناف

| 1 



 2۴ ناکماح ® ۱

 نالوا لر باوبا بوتو وض هدنس ربط لراماج # ناکماج 9

 # هاکداح #

 بتک ییددلوا لمعت هتسم هز اا قدح هدلفن هیکرت تولوا بوشراج ۱

 )3 عاونا * توراح * تفاشام زخاف ردز و طسه هدی ال 1

 مج یھ كار هکر وس قورعم نآكوا لامعتسا مراد و طبر

 نادسرفناسلدعاوق نذح هسا دوج و« یسېغنق هدهلکرخ ااو طس و |
 هدو هتیاع ندو تولوا ٠ بور هلا فد یچ دود دلوا ۱

 هه ناکامو ی دو و وا ناوزاج بات

 هدیسراف نونلوا قالطا هسا نالوا تر پتو هن ابنا نالوا لا ۳

 اب و وا طلغ ندغااخ هل یم ےجندم ل عتسم هدیسان ایل وا نیکشآ

 |هنابسا ابلاغ ررید او هبا مال نوکسو فاکرمسکو یاودم هد لع

1۲۶ ( 
 ن ی ۰کی دک

 ۳9 هدسزاف ن:اسلو ینیدنلوا حرط ب تا ترد بانو, قوس

 تدنر دصم ناور هنسانعم كمروس هل واو نوکسو ار مط بور

  دایوواووفلا هک ت لغ فورح فورم هتسانمربیاجو لعاف عسا

 فیفح* قلاح ۷ ردندزراح نالوا عیاشیفالطاهلعاف تلا یٰلعاف ےس

 ردشع وا هر اعتسا هناسنا هدعب بولوا دضلاب هی قالظا

 ۷ کرم ند ءنح یکما هلا Se cE هدنسزاو؛ ردعد اش هلبا هیمگ

 ۴ نا نون ځو فاک نوکسو مم رسک« دبع .نولوا طلظندتوراجاآ

 هلخا وایاج:بور یلص كب وراح هک هلوا,هدیشود زار د هسنکم|[

۰ 

 هلبا جم غفودبمع اکو مجد هدینراف یجسا كف ورم لع

 هنخدل واند ةع دو ةا ماخ رد ظاغ ندهاکم اچ نکنم ند *زچ یک

 كم وقر غهاکماج .قدهلوا بای ےبظ ہنی صوابع كهاکماجیتبم
 هاک ندیاتلال دهنسانعم ناکمو لح لبا هیننزاف فک دم یصا ید

 هلعلوا ههاحهاک .بکرم ند هعاح با ھر مجد هنب انجف باوثاو

 اس3 4 هدعا یره هدلفی هک صاخ یانعم ند: کر ما ی اّیعه

 هاکن اج * ر واوا ةاکماح لف دح تمالع اهو عدمت 2 فاض”
 یارک نالوا تفاضا تعالع ٥ رروا صا هتسانوم لع قجارون و

۳ raa 

 ندواکباج با ا نوکسو و هدیسزاو ر ذل يوس 9 هلا راتهطا

 1 لاک 9 و رو :

 چ 9 3

۱ 



5 

۱۳۳( 
7 

 ۱ هدسزراف تولوا طافن اد له هلا ما نوکسو فاق غفو ءائرسک | ۸ زی

 | ن درازا موب هتفه.مابا# ان الت * رب دن ینارک هل هم فاکرسک ||

 ص بس لرد نژهوم هلا اه ءاصحاو واو وديع ءان دم ۱

 ۱ شم

 EEN هنگ مج دم دیشراف ر دعیاش نان هبا فاق
 + نادا ٭ | قادراچ * اربد عی رمم هلبا نیس خت هدبرع بولوا طلغ ندكپاج

 | انب خخ هدا ع بولواذطلخندقاطرس هلناار نوکسونیسقف
 هناخ شلپاب هنر ږوا رک تر هدم راف قاطراخ اما زرد شا

 هزاباوخهماخو هطایخ زانافروب * فشراخ *رزفور عن یتیداواالاناأ
 تاولوا طاف نب تشراداجبهدیسراف یعساتفوزهم* ش نانلوا شرف |
 هبنخزاحن * زد اونم هل فو مال نو کو ميمربسک ةدنسیرع 1

 کیا هدلیشزاف ییسا:تنوک ج درد هلبادع ندرازاب موب هتف لوا
 تولۋا: طاع ند هبنش رانه هلا هي مج فو بک نذوب |

 هکر دلک د ېڅ رازنداسعت را هللا اسکو ER ره هدیبخ 3

 | رردیزقتسمهلرادینانءات رس ص9 ع“ اكن وک ی عج وارو ثمود یاصادع ۱

 هدشیزاف .تولوا طلغ ند ء ان الث هلبا نیینات دمو لوا خف هدب رع

 | نالوا یلاخ ندجوز * هبن * زارید هننشهس هلبااهءافشیاو نیس
 سنک هدندیشراف تولوا طاغ ند بد هد تاب ع ئ كنروع :

 | یدبلدا روم هدننع هر کا لیئصفت هلغلوا نداسن فتبات

 e ما فرج ي

 | دوکو ءان عضو ج حب دمو ے7 هنسانعم تسحو رب * قبلا

 | هدیسراف ی )نانلوا لاعاو د هن رق هنرروار وقصد ا امم ان

 ۱ یصوصخحیسا هدنشراف تولوا یلع كموفممو ع ورو اهدرا

 م هلا ت تی نادهشش شب ام نوکوراشمح كنس اعم تزد هلغملوا ۳

 وزرا ساکت« شراب هرات راه |
 ئرىرازا وافرط تر اکرم ن دعارد کیا هرس نافیعما كئ ۳ رازات 1

 لح یر Bot داقوس نالوارئاج یسی او ریکذت هل نیس

ESدمو ضد عت واوا ظا ند وس راح هلا دیک ہک جم  

 س به س لیس س تس اے ا س
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 ه# 7 3

 9 شراح

 *# یشراح#*



 و ابادن#

  êلس #

۹ f 4 

 اور

emeت  

Aff} 

 كندب نالوا ذس اے ہم هک فورععو دوح وم هدناویج نکا ٣ اباد

 لادرتببم کو | منم هدي ردعیاشیامعتسا هرزوا قلواییج

 :نوکسو هی هابمسک مدیشراف تواوا طلع ندید» هاا دید نسو

 كنلبقام نول وا میش ابءانب 0۳ دالا دی توبلوا لق هاب واو

 ندناناویج ناھ مک رذشلوایدپ لبا لیدبت هرکی سەم

 تولوا یرهع كلرادالوا یال وور ون زو کج ین یرهابط ندا
 ید تنهسراب عب طاوطو ندرویط,راردبا عابضرا كرا دالوا
 : لشرلبرمص> مام ماما هنغی دل وا ,یدونس بم ةتسا رها ندا

 یرایکح یدال ا نم کس طاوطول | نیل مفاو هد هبراحتمد ةر

 روشم ندرس ا ق تكسنفل "یرما هموف ےس ردډهاش

 روک نشی تیولرودوا هللا تب وطر لف 5 یدناوای ِط هلداوا

 هات مسک هدب رع نارد + نبع یف لف هلی هتل ءا قر هاوا ع هند یعا
 ان ھر نحب 0: . اعم لب هر رع حجو r هلبااوو هانم

 ید یسیکیآ دخل اما نرد فن هبا اف ن نوکب سو نونخ هع نشیروش

 ه دیریست كنا افق ف ن ھم رم. هللاب دیعتسا هد هع ي ڪڪ ٿا روتلوا |

 بویفوا هرارد لبحر شارف ریس هدم ال ]الج توبت نامز ین

 2 ا الا لمم كك الع نطصلاد# ناحو
 ,اهقزرلکس ىج توغ ناسف نا ورق ثغل سدعلا حورنا
 ِ د وب :نالوا عفاوهدنشرش مدح بلطل یفاولجاو هل وعن اف

 ۳ ۳ بم انعیقلرع * تلقت ۴ ردا تلالد هررخ یانعم

 یکم | تان یییاقمو درص كس هخ هد رع ردرومشهررد یدو و |
 — و دو تنم

 یه س 2 3

 . | د روا فذو لوعف یلصا كيد هکهیلوا نخ .رل دامن اغ سپ ها نیس
 | هلیغلوا نک اس یجد لوا , تولوا عج ان و واو هددلک هلغلوا یود

۱ 

 5 نالطا هنلفالغتو هکمروفا قوچ ب بن بوډا تلال د و

 ۲ ای قیرالب 3 ات دهجو یلاعت هلا ضیب یو اضیتی طاق

 : |سنایوب ناشودرممخیو شعاراردبا موکدو پروفواهدندنعرب ره ۱

  Do E etتر 2۳

 وک

 ریو



]1۳۱( 

  armenسس سم ۱

 هدر مصری یلیصف هکر دلک لمع هلغل وا ه هه لالعا لا |

 ههاش دا ترضحر هاذاو تاوراما ےک طفل *عیووت*ردشع !وا ناب

 ۰ دیک هنسالا كنه اتناش ضاۋا نلضا هدیس راف ردغذاتش یقالطاا

 نانتفت  نولوا ااغ ام هلتسفاوا یمسا لنده وضحم تمالع نالوا | ۳

 هاد لع ررد عاظم ناهح یایغ یافظ هد هاه امر دم ودر أ ۲

 دزرنابز ید قریب ے٣ ناشن هلا نونز که دکر رو تمالع نو

 یو ین ارشد هند دتمدخ لوا ناد هلع تاود فرط هل وا

 5 ۳ الم راو * مانو نمای #ردفو رع »قاط 1

 هش رانش فرط لوو فرط عاض مءاشو نقاب هد یت ردعداش

 عوقو ندبناجع اص ميج ند عدعاوفارز ر دراذوخ ام ندان وبل غل وا
 aaah تست هرس یرانالوب ع وقو ندنفرط لان یسکەو هربخ ینالوب

 !بلط كا کز اسو زذ شل وا عياش نبقوقرق نبظقل بمآ راكدللا
 نالواز ع ید ماشنهنتسانغم كنا دخ م وشو ن هناا كلغ
 ساف نباهللا دبع ترتضح ٠دا طت ذا ندزامتش ندعم

Êاضتةللا فرش یک هکر دوم ندامعنع لات هلا ىضرإ 

 فلاع فاز ظا مالتسلا هیلط مدآ دالوا هلل واند طسو هما مو نا 1

 ل ةن ظزات زنا زادت ارفوتابضفهدنناج ع عاص هدنرلف دل وام 1

 ال ةفاعر هداف دشا و ایست مانش ةشن اعن لوص كلذ كو /

 هک لبا نوح رض ندشناققرو هنفوف ام یشاف یکی ۱ كزان الوا |
 هرج ازارکیعاطفنا هدشن یر زاغ داخلا فور هللاو ایدلاظسو]|

 دنس انش یککران نسمو هی دلاس كن ناب # لی 1 :# روش دک :

فاکو نخ هس انعم یک كرا اعلم هدسراو بولواطلغ ند لت
 

 هبالاعا ندنرل راپ لجو دبل تب رر د کت هی اها هاو هبرعاآ
 ۳۳ ی“ O عضو نیلا نالابورکا

 ۷ ص هدرا ی یما

 نوکیا اد رع بولوا ظاع ندوتلکت هلی هب زرع فاکو
 هر

 لرد طاط و ,
۳ 

 ۱ هبا مالو اب توکو تان اتو هم ار هدب ع ردات ززا نئ



(0+) 
 2 تنی 0 نی ار

 ۱ | هلول تسب هتل جو رر نخی دن هری

 | نوازوب رومط نعد مدقم هنس یارو لرد قطا ةا ت اڪ

 | ندددعرسیولج ازتماو تعفا, ره ها ۱۳۹ هو ف ندیارو مظ هدنلاس

 | یرلتفر اینم مدع ندارم ین اوا یواسم یراباتس> ,بواوا |
 ۱ گلم ارش ر ارس ا ۱۱ ود ن د شح ءا ار ظنا عطف ندنغیذل ٰواراکشا |

 هوهف هوا ییدلنا قس یرکد ندنزانتفاوم هب یلانوازوت یذدع

 یراکدلنا وب ب لما منع ردتعدب هدنژ روعط نیح كن اخذ قرووا

 ۱ : مورلمو مرال ند دادعا تفهاوم ل هولن ويرد شوا اه خاب نسا |

 ۱ ۲۹۰ لک ۱۶۰ یوسا 4۷۷ تج 4۷۷ تداسیع 1۶یبان 14ح ورلنالوا
btلکا ی ۱۰ اءاییم ۰۱۰ ۱حاص ۲۹4 ناور  le: 

 | ۰ رار ۲۰۹روج ۴نا مس ۱۳4و ۱۱ اود ۱۱تط ۰ ؛نیه ۶

 8۸ بو ۷۸ ادولب ۷۱لعاک ۱5۸ عا ۸ +: ۱۶۱ ناف ها

 : تن ةو نم هل وكام :هزییپم # بروت *ر اد لکوک ۷1هاود ۸ 1 بر رو #

 | مم هدیرع بول وا طلع هر هباارن زوکسو ان رغم هدیشراو مسا

 | هطابخ نوهعضوابشامن کا * روت « ازد لڅ هلا مال ن وکسو نیاوا | * هبروت *
 ۴ تدر تولا بلفوانعم ہدیسراف ی جسا قف و عم *یشاناتلوا

 یشرون*راربد هالحم هلا هچ+ ها نوکسورح هرکه امر بولو اطاع * یشرون #

 : هی یا كف عم"یشیرلکدلبا لاعا تک ؟ ام وضع |
rا :بولوا طلغ ندیئرت :لیاار.نوکسو ام نالو سم اب  

 ٠ .هدیشراف ةبشرتنالو افون مرار د هضوج هلباهلم*ءاح منم هدیب زع || *یطدول#

 | یط روت * راډ چاک لا هسذجمءاخ يیرعم ,زرید هماک « دشنزو ههاځ ۱
 یک تفو یس ب دبا بوسر هنلفسا بابام امو لسعو نجس
 | هدیرع :بولوا طاغ ندیدردآ هیلار نوک لادمض هدیسراف
 | االطصاو لاک هل * یضوت*رلرید لقت هلبااف نوکسو هثلثم ءا منم

 لیاواوو ان غ هدیییرع ردمیاش یلاعتسامتسانعم یقلعلا تسدبا
 [ "ید نتجاس یز اغ هليا نون مف هدیشراف بولوا طلغ ند وضو

 ۱ ارز روتر راسا ف و تبانپک فب مصنو لالعا الب هکر دلکدیفخ فا 12

 و

۱ 

۱ 

۱ 
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 ١ دا دعا تّعفاوم

 نمم نی را قاب راه. هه

۱ 
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 دوم ویو مووی

 * یطود #
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 نوا نصا نجا اب و اشيا
 , | یرشحز هال ةلغلو ارم هرکس هدب رق مالک عاوچب دزو |

 لاعف نژ زولا ی یهو مج یه ناشر الك انعم سا زر عطف ردشلنا لب

 طن لایفاذکه طدب عج هطاسبوراظ ۱

 الوا لةو مرال نقاش یرلاتسعماها ردشعلوا نان . یتیدلوا بال وا

 شارا ندا .یازغا وت مارعو
 فالج هنس اشم زاب 3 وق تاکراو یداهتسانعمزایزوق یشید لاج روا
 دهتسانعم  هبادلدوس ناوطو زار د نالجن هل ول خاس ام ۳۹

 سس ندایشار کتنا هلبا قارحاو قزح نوتوتا# رد هنسانعما

 قالا دفورع»قراوفانکم سخت یاب بتا

 هر لاد من ہد ع یھ كنو توت نالوا اعم هه زد اش |

 لقب امار ددود لا لاد مط هيدا تواواولغ نا غ ناشن

 هدشفراتر ناب ازون رکس ناخ د: قرو نالوا لاتا امام تشاو | و1

 عيش هاه هناتسبآ ۱. هدا س یکی تل كتو ووهظ هداندیکت |

 یه ام يت دوا زا همظوآ بواو

 هبا ولس تاوذ یدک هنش هدعااق ۹۹ اب اهل نال وارھ ب9 ]

 ا سس :ناتبب AR NT لاب اولد هدنفجر
 نیت ید
TIE 

 .مالو فاق مض ىنا عوض وی عقا هد ر دفورم تابا تالو |

 هدنسراوو بدلا نان هلا لادو همه دننم انعد نیم ولف هلت |

 هدوفرم قرو ندلپ عفو رد و کاشت هلا نون نوکسو ات 1

 "بید داع ردن الا نع قفسه ینیدلوا اطاغقاللطا ناخد نکلا |

 | ناقلوالب دبت هند تولرلار ونک

 ۱ ۳ ات ۷داوطو اخر «قارعوع نیرو هو «رازفو تاب

  م عن تاغلرز مده وقر

 ۱ ی رار ند هتسانعم ران وو شدروعوطیک؛ بابر نانلوازك

 یس انعم ماوتو ر د هنساتعم یراور وان یفص یاب
 ۱ | ردررج هدالاد

 لز هود عيد تب هقان نا دلو تره روژواب هد طابو

 | لیاو دع ندفارزساو قالا وعدن ی

  EMهر زرا ۱ الو لاس نر رو ۱ 4

 کک

 *نونو#

Goge ما 

 قروروهظلوا

 احد

ِ ۱ 
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 هعرک ةنارسهن

 روش وأ بلطم

۱ ۳ 

 *. نامعوت #

 0 ادم رگ ناچ فرار هو با نو فیفختو اد ا بواوا #2

 .طلخ ند میوت ۾ دننزو لعوف هبا لوا ځ٬» هدیب ع ردعباش قالب 1

A) 
1 

/ 

 8 هدنناب جم ظنلرونتلارافو هللا دیعتساهدننابب ناف وط هصحرهصق

f ۱ 
 ۱ ۱ یار وف هایم ندضرا ئور ید كنافوط یتارضح نر رقم

 . | ددرانمرو هبیجو قوج قف یرون بولوارقفتم. ندنغی دلوا
 زد روڳ عر ندهیلعو انبن ان لع هل تاولصحو تب ترض مرق لا ااا

 دوش یو دناروہظ مالک ف یهسلای ۵ باج دیزا ندهلج هرب رش

 ۱ .لوا نافوط رومظ لوا نیم هنغد دل وأ اخ ندنربهآیدلب !ناروف

 | نما اتسااما ردراشمروب ناو عر ةیدل وا ندنرونت لزوم
 | ندیشخ يندییذسا كنب روش نوع دلوا لام یتویب كن ایسا
 ۱ .هدنسار و ةوتایصف یلوطانا بولوا هرصهیهدحاو ها هزقلوا وا

 ح ی  كءدفرونت نانلوا لامعتسانوحا جناهرس مور ناب مبط ھا

 | نکا بولوا برعم رونن هرزوا یتیاورع اخوا ۰ دراو لا تا اب زد

1 

 زنم اوا ۶ e ندو RE ما ۵ نی 0

 ۱ ۳ واو و روون ETT یرع ارظن هتیدلوا ی
 ۳ . لقن هنلعفل ءاه ی عملا نيع نوح مجد امت عو نا مرال ندیدشلو"

 1 رون هلآ باف هبانیخد لوا واو سابق هوت تولوا رونو هدقدنلوا

 ۲ راب 1 ین در

 ۱ تام تنم ی لجن زدلتح اوا تراز مت

 1  هنبرب هل راشاشرو ند ادلوت کیا نددحاو نطب 1 هدننرو نا رفعر"

 | کی اک دیلوا یخ لرید هبانچ هلا هیرع مح ما هدیسراف بوآوا

 .رونلوا قالطا نامءوت هنس یکیاو معول هنر هلرلنلوا
 | دهید

 [ رەدلاو بولوا تاماوت یرادبتنو هموت وم دفعو موتیرکدم ۱

 | ۹ : ۱ جم <

 .لاعف هللا لوا من نالوا جو نارد مانتو نیم و منم ی

 روا لیدت و هیات لوا وا و نرو و + دما

۳ 



 ۱ فلز

 تا یا شاش % مر * و لاسو هدینراف ۱

 "نالوارومشموند خاص قادم نالا همالنلاهبلع لزج تب رضا کد ال وقف نداممنق یا لا یتضر ناص یا تزنطح ننانازخ ۲

 ا لزا تربص>ب ۳ یناررا قاطی تاج ناترف

 ۵ ۳ ۱ لترات هدیز داف هتساجر حاصلا 4 ذبع ۳ نا ا

 ور ط زن ذگوار دام ناک تاطخ طق یل منج و رعغ ناف

 .ولشلواس ردنرلنآیکت اخوسع بویلوا هنولفم یادم تالوآر رم

 شعاوا تو بقب ن درب ڪر رر توجب نالوا ۱ ۲
 نع دهم نزعلایآر یخ دلوا ەر یاب لاح ىلع یرلنزوزو باب ا

 و فضا هنالوایراض یول ند ص هذ او ا :

 جان ره هدحرجا هال وا نوکلکی طراع ندا چو صرفا نم

 ۱ تباثو ضا اج توا یرللاتماو فصار رجنا رد ساقی ا ۱

 یراع هرزوا ینبدلواررحش بونلوا قالسطاهرقتسمو نکو و
 رک وقف نفح یفالطارافصاو راجاهرانالوآ ل ربا یتسو

 قجهل» 2 ط ماعط عونصم ندا بارت # « رت *ردشابا ِ

 ۳۳ نون نوکسسو ان غف هدمسز او یع#ا بل را دفور ا دیعوا ۱

 4 یا نوکسو لوارس ؟یروش۰*رع بواوا طاغ ز دو -/

 ناسل هلی هدایزاه هب رعم ربط ندا رورم یرک. د امن اما زدردق

 دان نددرب ۱ هداتشمبا * رددت * لوید دهرا رم ها

 تل حبط غا هدبرع_یمما ك فورس * نانوا لابفتسأ نوا
۱ 

 طلغ * بدزوت روت ها نون بدن مو ۳۳ ىر اکدلیا لاتانوییا
11 

i |جی ودر یا ۲ وا هد تو ارج و  

 | SEES لا مو نون نوُکسو اف هذیسراف فورعم

 ره" *رارذ لفشع لا مالو نیش نوکسو اقو نبع څ هدرا

 زرد ةو رغم هلا هج نبع هدقدلوا لصاح هجورغن ندبضع |
 ۱ ارد ظاغ ڻڌ ةو ره نا دلم ناعآ دند و ناف" هدنب ار 1

 ۱ سلقاس اهملاع كئياذم ضع هدنک ام
 ۱ ۱ همی ین فک وا بلق هد روص

 نادم ینیقح ۰ توو نکاما ی فویموروهشمود خاص تر ناه هد
 عاص

 قرف باطم ۱

 ياساقالطا ٠

 # ردت ۷



 | متغت هلتلوا راکرد عایضو نا دف هدک اله رازید ندعدلبآ اد
 | هدس عیعما كاف اط فورد ندماج ةمدخ# لت#ردراتتابا

 [ طاعذ دكالد هللا مال د دشتو لاد خخ هنس انعم قبر كش وغو افلم
 ارد نکشلام هللا نیش نوکسو مالرسکو ممدم هددیتناف بولوا/[ .

 هلارا ندناسناندن بوردشوغوا قلخ هدمانچ ال5 هع ەتو

 اواو ردضم"ندنناب لد هليا لاد: كولدو ردبرأةلبا سو

 قوا برف هونغ خدو كمکند)اوز كعد نعل ا كۈل ددنع
 لازا ییش هربخ یززوک دزانلوا رظانهشعم یکیلالد هنن را اتع
 نل ؤا الد قم اوکه ر روا یاد انسا یان د ا كل د نوا
 نم هلامو هزات * یز هات # رد شمل وا هح وت ید رانو ول د رولو ا

 ندهد هلبا لاد هنن راتو هال تاعققهدنسراف یا هلزب فورعم

pera 

 نشنچ مسا هنسانعم زام الة وا ئص وصخمسا هدننع بؤاوا طلا

 هدیسراف كموفرمزمیپ رداعتسموب د نیح لب اب نوکسو مج ماض نالوا |
 'طالغ یل اہدتسا یک یسوہف نواه تاب هلل وا هل د یط وص مسا

 a اسو فرس * زیس*ردز اکشاینح هلوا یدوم«رکید

Sa۱ از زلمتنس مال نوکسو ا غف هدسانعم درکأش نعد  

 ,ةلبا مال نوکسو ان مسکح ندا تلالد موقع یاتعم هدنبع
 با ممدمونشکیدازع لدرکاتش هدیسزاف تولواطلغ ندنیلن

 حوتقم اطا نولاوا لوالاروننکعیلصا -یلاما زی رد دالیم

 | تنه نالوا فورفم هکر دربصط ید یرب را الوا تئارفا

 | ریزلیرج کرد لبطرب یخ دۍ و ازد رم كندرکتت یسناق
 و هدّیشراف "رد ةنتناشعم
 ۱ هک ردد كاا ییزو راز ذ ید دن هدیشزاف رد هرز .هزعش لوک ام

 ۱ هکر د فنر طنع ندیم رو راد زد اهدیش راف ر د هئس انعم ع ا[ دب
NT ۰ ۹ن  E E HY : 

 رد سان لذشوگود نالوا لانعتسا کرد لیدنم ید
 که
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 |ندرعش#ت لب مب تاش مت نیلوف د

 هزه ر پکه نسانعه قلا عب تخا (اةاطم هدیسزاف بولوا طلغ

 ۱ "نالوا تور * تاضقب * رارید ندن اما هنا :نبس نوک

 3 هدب رک, زدلستسم هنسانعملهاکتو لساکنو لام اورو هدروما

 ح و ی بول وا طل ن دزیص افت با فاق دموان خف

 | ربصافتیجج كتبردصەربضقت کر دمولعم دهند فاک |

 لهانم ادج اسکی ال یذخأم ردعباش تیاغب مالک زا وا ریفکت

 رولوا,مزال كعد زاغل واورعرنکح و هلبف لاها هلغلوا كتلق
 !یییدلوا لسعف نالوا بجاو ثنح ندنیع ترافکر فک» طفل اما
 :!حیاشم لحو,ناشیو ردیاج * هک * رداکد ےسقو دهاش جاتح

 ند.هیکس .هلبااه و فاک نوکسو ابو اتم هدیسراف یعما كناشبراد |

 هحرکا ارد هیواز هل واوسسکو از دم هدسبلع بولوا طا 3

)1۱9( 
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 )تو رغم یب ب نالییک ةشات هلبا ط این دیس هرابنپ * هک #*رولوا

 نالوا لمعهاینم هدننروص هفاطا ى رع هدعدو هدب رع, تولوا

 اوليا زطجاع لدو رەك ا ەد بع ر رل گه هرس انعم كم ورءرفک

 2.هلها رد نفك سرت !ارنوکسوا خش هعوخ مێ غ مەد يسرا

 ناشد وردو عاشها بولوا هنشاینعم قاخو و هش وك. ةا هب واز

 | صلت * ردشلوا مع هنر رام ن دنراود لوا نیشن تجو

وا م دمت هیهاپش دا ت ل ریه وما
 ۰ ردشلوا 2 هفارذا نال

 ناسیب و بفشک هل دج ءاخ دمو رکو مال و خت هدییرع 3
 لا دادم همسر را: واوا طلغ انعم ند صمت نالوا فیش انڪم 0

 95 أ
 یراک دید ی: هرارو" اه ةنهدخوب راربد ندباناد ها نونو
 دس انعم قیعج ندا ئ بث اغو عياض ¥. فان » ردرومشم

 ۱ طاع ندهقاط هلا ن رک نو نیلا هدیسراف نا

 ۰ نالا قر هلوا هدل وم تذل نوشد راغ , هلآ ريج» نیغرسنک هه

 ريفکت * ناربد دیک وکلا اب دیدشتو فاکد مو یم هنالوا لمت

 € تار صَل #4

 # كفن #٠



pee :یدکوذ سرف نوا نابیت انعم ری 0۳  

 هنوبرواوا فلاخ هزبیغ عمو خل ارز ردمرال كعد ندننو قرح |

(i4) 

 نوجا هلام ر درنعم :ندسرفل اق رج تبصد ۱ ضا زا ارد یعع راج 3

 ردعب اش یامعتسا همس انعم قانو %# نفعت * رذشعلوا مدع

 بولوا طظلغ ند نفعت هلا! نبتڪد نالوا هنس انوم كعروح هرس رج

 ایک دارو 2 هاتون E و دیر |

۳ 
| 

 هعاخوف ارد ندیسول هلا هقورعم واوو هی یاب مط هدیسراد

 ناتو نیا 3 ا فک من قرفالب

 تفت *هلوا یل وا راکزد قافوق هدزا من دن هلروحینکا طلض

 اتو لاد قف دیر ع یا كقاروا نادسنل وا ریرصت ماق راو باخ

 نیولوا طالع ند رته نالوا هنسانعم باک نج هلنا ارو اهنوکشو

 ق واوا نسب مظفتوربکت * ا # للرد مرام هلبا هدم هدیسراف

 لا نوکسو اخ موافدذمو خن هدرع رد, اش یلامغتسا نس عمه

 3 اهلا ةیررع فا کو نیش مط هدینراف سا وا طلع ندرخافت

 كفترومد فورخم ندهیبرح تالآ ۶ فن ٭ رار د نادیهوکش

 ان عصهدیسراف ردشل وا عیاش ندکیفن شا م و 9 ره ظا لغم وا مدو

 .قرثلوادل وم تذل هدس المن هکعر وفدنالوا

 [لفن» ررپدا كوت لاو ۵ لب سر اقو هفدت ا نون :نوکسو ام

 عام ءا قردلوا خا ااا هدودنلوارمصع ( ئپ

 1 شراب بولوا طاع نادلة هل ملی مو هيت ب رعزدلمهتس هل

 برع همودرمردشلوامس

۶ 

 هنس انعم کمر و فتا رطاو تاغ # ی طاق * رار ددر د هل ادم

 ۱ سم ڪڪ ا رماو ےک هدیصردلمعتسع هلا داضدمو من ۱

 1 با نوننوکسوواو غف هدرا بواطن نما هلباداضدمو

 ۷ ا 10012 وادم انننعخ كةي وفوا فن با نولو
 ۱ لوادتسبتسانم 4 دوا زاید هناطیس هلبابنوکس سو نم خف هدسعو

  en ha Eو جیوه  aE Daa aدیر >

 : هددنخا هلا بطاغو تدش ی یتشو,# : مر :# نر ندنهدنو ۴

 ردل 8

! 
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Temندوصس, هلباب نا نیس مط هدب عب لا اولا  

 هلن لوا ءار نکس و وا هارو فاکو نیس بسر ی

 : قلاح ٹر طح هدننزو رکن بست هکر دلکد نفخ رر د هر ولسا

 شست کچ ار دودردنر ندراهنساررتوصقنو تیغ لاو ز

 ند ءِ یکیاهدیسراف "یعسا كزهفوعم تن راکدلبا مه فاظخا 1
 هللا نون نوکسو میمرسک«دسب ع بواوا طلغ ند هزتسد بکرف 1
 ندبسنکرت ماع یانعم هلغلوا.تّسد هرا لصا كنهتسد لری زایتسه ۱

 :ردش!لوا قذح هر هو مدقت ها فاضم هداقن هتیلع صاضت یانعم

 ودنا لوهشم یرطاخ هلبا تالک كج هدیار دکور عفد* لسن
 هدف ی داهعتسم ما مال دیدساو دمو مههنسانعم كلبا لئاریدصع

 فاک عض هدیسراف بولوا طلغ ند لس نا مالدندشترتسکو نتف ۱

 هناعع هنلع تاود فر ط۷# یتا سش × زار درطاخ ند اش کک با

 تموسرو دن عاوفو نّوناق ناهتناج زا تادان ]اب.یلاعت ها هدیآ ٠

 نشن وکسو ان غف ٩ كس راق ی تهمنا وا نبعد انسا ارجل /

 طاع اشعمند قاعد سش نالوا قدارم كنیاتفخ هلا ة يبق او 4

 مکه لوامولعم رب دیعلخ ةلبا مال نوکسو اخر ننک دیر ع«بواوا :

 اهتفلخ یزاف دز و دایک | دبصاتذمله ات اه اش دار ۰ دیس ز اف فق مشق

 راکشا یعادلوا هنس انعهیجاتفخ كع د یمناف مشتق هم واقالطا

 ةع وات نوا هلا رتب دن ءوس یی هرمسعص تحارح ٭ شش :رولوا ۱

 : یاسمن لنت نمهلوارداف هک در نیس اعا هرزوا یدارم ضاره

 قرص | ساسی :ےشنوت اق ر2 سرلا تبصت نعمات لاو نیئراغلاو

 کر

 ۱ زدنا طالع اکیا ایه د ةیهاد هدب تشک ی” ر سهآ و ةحارتص

A Fn e EN ARS 

 ۱ لا نر از 3 3 نو فب فیت نب :

 ِ ]5 دماضورت نما ۳۳ هر ندتبوطرایو ن دستی ایطا

 ی ةر 4



۴ o# 

 وەر #4

 ر(

 | تاد ا ۳ منعا هکوزم + نما رم
 ۳ هدیاف یجسا تنهفورعمهلوک ام +: هرس * هر * دولوا قلا 1
 | نوکیسو بیج رسک هدییچره ؛بولوا طاع, ید هر لاردا

 EI RR قابا را ل ېم هډې کر رریدرچرج هلبار

 ےس

۹1 ۳ aK نانلوا يلاعا E AN 5 

 | رولوا عودورجرج یتا رب ء ردع الپ یملوا طلخ ند عود و هر
 ند کشم ماچ هنس انعم نارا عود« هر الا دمو :Fra هک دمولعم

 زیر :ab بول وا :طابت ندزیرهن هی اوت اقمو ریسک دیش ات لسا 4

 جزا » هضودومرتز«دنزوص وب هدر چ هنامزو فورجم هو |,
 ۱ هد راه یا كنهلوک ام هزینپ هار سوچ # نوهرز * رادرب ومش
 تا ارعا ین رچم بواوا طاح ند نوحرآ دلم هج ءاخ عضو ا

 نجس فیطلو هرانونشروط یاب هر * دا نوچ رط هلا مورو |
 نام هرکی اروفاک غف ندارم كن هکیچ :هدیسراف | مسا خوبی[

 | قمر نوید دهی بل کز نیلزا نه یبا یر .بولوا طل

 كلوت نالوا لاج لبه بابت هی تا دتر # را ۱ 1 نوطا یمن دعو هیدن یر مد ایفای های ای هر
 هزرخآ همت و لوا هایم * هدیسرافو چر لا لب مان قف بین رج یا

 ایزو تاج 5 سد ویزا ءا نوک اک

 بواوا ظلغ ند ریت لا ا دمو زیشک هدینراف دلی عتسم لبا ات خف
 E لودر اب و ۱ شاخ * هاکرت# ار دیر رسولا لیس خذ رع

 | امطاو وب وکیوم فاکو لا دخ ديراف نیما كنافو ی

 3 قارار هبالاد هدرجآو مت اف هدیدو لنهر زوو بدر ات ْ

 :زیت# دولوا عالم هتسنبذ ردطلغ ندنسرخق او ونا
 كن فور طق نانلواهطا ي اہ هنناب یس کر :کدید كیا ءارلوماجا

 یی او رک مر کوکر

۱٩ ACR LF SNEدین 2  

 اا نوا نوکسو مرکه یب تولوا ظلغ ند هاکتسبمد ما اه
 رنک عج هلبارن دی تی ۳

 هناددس



O 
 ری دنا +. بذ 2 نو جو ا

 ۱ بال الا ةدنزاوح یکشنوکل اد الواو رادتنا هر رک یاس

 نکا لا هر دیورهلنروصر توت وا انا ویو هرلګ نالوا

 دوج ۈمراغ ىل "مثاف ورق ناب ۳ نالوایراوعت هناحاسر به هننبدلوا ۱

 هکر تن اضج هات الواب رنا زانا شف واز انتخا ندنفنانلوا

 1 هلنا لاد مه با کره ناددشب لب رد هدیاسر افوا انس ما هلن منم مص

 هژرءضو مت هنوز د لیدسیاناو نیرتهاحم "۷۴ تک * رار دشابرد

 ءان دمو سنتک ه دانس راف شا .كفورفم ی یراکذلبا لس هنیرانایمو,

 EET یا توا زا طا ند کر ر هاو زاوکسوا ۱

 | ء اش ااا هدلوطاا تام زک ۱۷ ناک * زرد هن اک هلنا لوا

 2 دعا نزن و مت ن لکھوا هح وک ست هلو قو ۱
 هرخآ تام هلن رتی السا یرالصاهدهدفنامنالوازوهشم هدنرل بما
 نهج وت - ردشلواناکرد افت كر هد ناسمالا كرت هلبزلغ اغلا [

 ئاج نا | قازى كوت کن دهموق رخ لئابف حيوا هح و رانا

 | زدراکشایسلوا طاع ند نام رت غال وا ر اکر د ی رات چنا قبا ھن تفت اط

 "یسییکرت یانعف هل ةل و العاق سا ندنتساف ةنش انغمیم ةزکب تاماریز

 فدک ازا هکر در زه دش و داف وب زو اوا كع د هفثاط یه رکی دکر
 ةدتجاو ۰ ولس كثر و ينا ڻدب :زلصا تقبالیمههالتا هغ اظ ر

 | را تعدناعا لزت هلنا ةتسراف ادا رلندشنا نادیزا عمه لىرا لک نا |

 توکرع# وکر رد شل وا بس ناک ر ت هبه اط لوا یونل وا فيْ هدعب

 یا كف ورعم یس یراکدابا داو لیهح رارب هناناویخ نالوا

 لبا همجم یار هنب ربا هدیانفخ ینه هنسهدع اق ارشک كرت ماتحمالا
 طعم لبا تیم نوکلن و اس رد تک هدب رع تولواظلغ ندوک

 لس نو نيا زرند لازمه دانا نوکسو افر تک م ازا فو

 عاونا یکیدلبا كرت كنیم ٭ هکرت * رونلواقالطایخد هاب نانلوا

 | نددکر هلبااررسکو انف هدیرع" ر دلی تف هلن ار خث هنسانعم ۳
 كيرهدزم هلا هن فاک هدرخآو ° هدننتبراف تولوا طلع

 ۱ هلا نت ف دکر هکر دلکد نخ راررد ید یرهدرف هلبا فاکفذح و
ENESمر ج س ب  

10۳ 1 



 هر #

 ۷ یرر *

 هیرت :* دیک وک فوحو دیس نور دو هاب ورب كت 1۳

 ار نوکسوانمحهدیسر افرد رومشینالطا هراکر اقمنانلواترابزآ

 هبا جم ea .ب ولوا طالع ند ترت هلیابقنو ریپخاءانو 1

 لعن ىطاقلا يانعم هرچا نابر ندب ay) یا ناجی رت ۷ ردمالماا ۱

 تو زی تالحر ندناناس هلبا هیلا | لوقنميانعم نالوا دوصتمو ۱

 | بولوا طلخ ند ناجر هل مچ وات خف درع رب متس هبا مج متا |
 نابیل لر باوا نکند هلباار نوکسوازو ام میم

 | خحابصمند هو بکر دود دادی لای عتسا نارق رهلوا رە هدسراف |[

 دات و م مدو ار نوکسو میجوان فیه تجرزعفاو دنس هجا[ )

 یادعب*هنخرم# رول وا طلع یئارق هتجرت لب جدیدش د ردهلا یاب |

 ح a یک فو رم یشنانلوامجط م اعط بل ءنددروخوب ور[

 هبا یف و فاکدم مد ب ع بولوا طلف ند اخرت هلباخدمو اتق
 یا شل ها ا SF KETE مم * ی زرت * را رد خاک

 ارن وکسو لاد عهد سر اهیعس| كرلزکید هل هدنننو قاصلاهنبربیرب
 هلبدیدننواخ دلج ي بواوا طاعندیرر د هليا هبدسبا یاب و

 ۱ هلی ابسیسک دیک و هکر دنکشزرد مدیسراف هد لرد طابخ

 یجدهدنهنالواهدرادماج رولواهدناوناو او تسدو سار ږړږو :

 E هدنلکش یسهفرخ یدنه هدعدو ڼ رباتب رونلواریعت |

 شفا وا e2 د هدوب ب و وا هیس کک هلا هدد د واب هراتدیا | ۱

 ۱ لو و ءم لج یر کلپا طبر ییافسو سج یس اسسا هر >8 هناسرتا| ۱

 هکر د رفقا دز,شوک «دنر وصوب ۍټیدلوا ط طاخ ند هناجاسرت یا

 ها نامالس!لهاهدیلاب یس ارسای راصد لا هییطن طبق نوح ۱

 رو 4 ,اقوندداسف عاسا نوک نوک مدهعلق نوردو هط) ع

 هلا مساوبو انب یتادنز ناجا سرت, نالوا قاب نالآ نوجا ظفحو ۱
 ۱ ناز لاو رلشابا ابا هدنا ینارض | نالوا تسدرد بونلوا هو زیست

 كمل دعا ر دروهشمالاح ینامل كفراوژ نالوا ثا اا هغردغ

Ai, 
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 یی بم پود نرم هلیس رک یر بوت ریدر از
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 : نالوا رر هدینزاغ "ردشانا یت هدا اا : لاک وخر ءیتنلوا |

 | فلات ونوم ماشا لوا ظاغ ریو نت وین 2
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 رزذ عقاو هد فصاقو فلصاعو زرد عقاو دار تولوا تقعو ۱

 لااا e مات ندناز ورم ی راک داف ۲ ازت

 ۳ لر اتش افت 1 دم سن تا هاناو ارات

RHنالوا هدنراشام تاغ اماغبب با نالوا توخ ارز +هزدقا  | 
 کل هام بو ی هیت تولق # ل ٭ زو لشن تدا اوت |

rها را زدلمتنع دا تنکو دند یا  
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 : ات وات عفو مش كرد نالوا قدر د كبد درع |
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 ناب ر وا واز رس اھو تفز فن بت ةدتضو|

ean)درة  neس ا عا وب کا و وا اشا  
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 رب رج نیدجو روناوا قالطا هخ اص نکلاب هلا مالو هل اطو ءوس |

8 
 رومسمودرنابر# ۰ دن دالوار د ایا لقت وبدر دص وص هلا برف ۱

 كبد كع ا ا هانا كص یساعد تبع هللا فاخ نالوا

 ذوخ أد ندا وسا ویواست هب بساوسو ساوسو ږډا هدافا ن يسا شم
 هلعٍاعم مساوی یو ج الا دنعرا رد, هن سان كلیار داش بولوا

 نوکسور هري کن اژأور دینچ كناوسسا دریغ یلع«هدننزو

 .۵بدیو ردرلءج هلی نونوابیه خن روک ذمردهلکرب رووالامعتبا

 ی واوا دوب لب 1 aer رب ادو رد رور قلا

 ۱ تام ون هم ذ ینوکسو هح دم مالا ادیت :یسارعا لوق یربط

 ال ڪچ نا الثم راد هک امو نظولتمهم هلبا نون دمو ار

 یرابما تاونهو $ ۵و ر وا ناب نور عن قو

 ۱ تاک ندهن دن نالوا یف بواوا نه هلبا نون فیفحو اهقن

 1 دراز دهن منیرروا تیم ردردصم سا هلا لاد وو نوم

 ٣ ضیقالتمروناوا قالطا هخ هرابالوط هلي 35 اب نوک بوف ا ضیو

 سقم رد 2 اتم ااا از

 اتع هک رروتب یارتصح نیبرعلا هجرذجر املع نی رعتباده |
 هدر جان ر«,دزش مر هدنورتعار ؟عرکنافرفنالوا نورم ط1 االا

 لج لاقو معلا خیر يهعانلیسراذاداع فو یاد هن اه لاف رد شک |

 ۵ بس ب تیبا به لع مان . تارشیم ۰ حالا لسرپنا هت :انمو + هلالج ۹

 هجو ) هب هل بق هنسوا مناو مر بوبه توو ه ره هب و ترصح

 ا الو جالو احایر اماعجا عسل ذم هباس نراکرابم دیو

 هل انعم را ڪڪ زور هدد ېڅ نارو هکردلوةنم .ندربکالابرلا امهنع

 هبادنع يدردو تجر یدرد بولب روم کد ه دعطوم نکس

 Hen تازو رلن الوا ر وکذم نوعا تجتز ردا تأالد

 رم چرا وا نوجا بادو زرد: . تاریشانو . تاراذو
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 | ردشعا وا قالتخ [هدننوکن تروص شعارونلو هدننورد دودلوا
 1 هو هدنفوج ندنرارخ تبوطر نالّوا هدتاد ل راشماق رلرصعب

 |دقیرلغولیع» هب وبنانالوا قرترایضعر و راشعدر با ی تواوا
 هتیلوا كەتتى رھ ەش اتا "۷" هد اب دمو ان مه هد اما رد زاشهد

 |هلناهذح وجا نیئاتالادعت# ت اولا تات »زر 5 بھ یادشورو بئاو اة عبا

 نزاقلاو ین انوهح تاو انا یدرا یر یر بات

 كيال تبواۋا تندسا نالوا دنا الو تیضمانییماس)او

 هتسانفم كءد یدلوا لات تیبصمو ال اد را یر یزب هشرزوا
 اولا هنا در ادارات هلا هدح وات هدب رع ر دل عتیسم

 ا ا هڪ وم ءا حصو نیا دمو لوا »اخه هک لوا مولعم زدطلخ |
 | هدزنخو حاللصدتسانعم قلّوا هج درا یربیرب ىە لات خبات هلا نع

 | ةە دخوب كرها قرظتللخ هرانقعوت تاعا? نوا وارلطصم
 ۱ ةن لوا لصوص " هرشو گم صفا ملات هلا دن ات ءاب

 / یک تذکلا ی اور اتتنآ لع مکلمخام فنار ثا

 . | تدنیع ناغل هتسانلاب ردنفاو لیادو یو دهاش رانلاق شا رعلا

 ترز دانه دیو ظانعلا نالوا صوصح هلا ے زعتسا نوک ۸ یر

 | گشود تولوا راب هاب هنننز لاف وان خف تاد یدیلوا || رکنا ةصوصح
 | یراکدبندشازف" هللاا ر فب ةضواف خفر وقدم كفر رشثیدحنو | لاو

 ۱ هليا اه دمو هز تک: تشاو ر ربړ ځد هکشود هنآ هناورب ۱

 ۱ قنابوا هما ازر شکوه هرفف قراو روددعل وا رم نەک اله ضیرم

 راد نه نکل :بولوا داره هرس هنس ا داعم هنشک نالوا
 هدا نص نوا رر هللااه دم جا ھو ردلمعتس هردو لب
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 وجود ندیموفيم نین.دع* .دیسراف یا كفو
Jيبغا :هدبرع بولوا طجلغ ندیشین هادم نیش دن انعمرک  

 مدام زاما لرد قابط هل ا حو يروفتفوریکو فرم
 ,نیسو لاد دز ٣ هه حبس ۱ نالوا صزوصح ذماعط لک 1
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 درا ان هدیمرع مد رکا ف نندوس فوردم یئ ۶ ۰ ۱
 شجاق قرفهدنرالضا ذه جم ردشماوا رج عقاو ريخوپد ریش ا
 نالوا لوادنم ردعالم یسلوا طالع هدنعدا هی یو ایه, :ندراکش ۱ ۱

 لاچار طا ی دوجا بولواد وجوه« د لانج AT تب
 هدیسراف ویناسا رخ نیطوب اط دمور سکه دی طلایی 2 ۱

 هیاندمو اط خقه دلع امارار .دزه یار نوکسواهو اف میت
 | نالوافز اعتعو دوجومرشابن هلن موفرم بارعا هدیسزافو ریش

 .هدنفارطا یر اهناذنهراید هکرب ناو هوشمند

 | بوخنم ET قاباه ۳۹۹

  aهرحانر نیارعار ندددوس| نخ اف هکر دابدا [

 كدام نال 2 كنس فار هاء دک تا راھاب واوا قیف ۱

 من رف ۳ وښو ول لازما هللا اشنا مب ر هربا لی ھوا ۱
  1,ينين ەچ عر هدرگ دوړو هبا تمالس کم لوا اخوا بوق نم ۵ هاف ۱

  1ا ادولوا هم دلا ی رب هلرب نرطلخت ندهصب رشف بوقیچ بولد هجا

 ٤ هلن كد مرواوا همدا یره دوکلوا ندننرابهج كنس يجد نسا

 اا ندهن نالوا ین هد .موزلم هاو ندتمجرب ا ریشلوا

REYA ۱7 ا نيش نوکسواات 3 هدپسرافو  

 ۴ ۱ یصعبو لایه دان دفرو ور رشت دیابت ۱
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 1 پواوا .دو اول عونع ناص .هعطفرت ET نایت هشت زکا ۱

 ]تیر وب دنلقاباپ وینا موټر زه هلن اروپا ناس لاس هد |
 1 < دارا بودر وب یرلیلاع مولعمییجهلوا عقا و هابنشاردیمابنزهش
 1۳ ی ی

E |۱ رس ها اشم زاخو روبی توعد  
 1 نکنم "زالو نارا هدا چ لطخ ل اف دنا چ ماا

 ۱ زینب مناطق سیاف نالببولوا یقیکی اننا وهل اتباع |
 »ات .ناژجره نالوا ,زیشلد ملا مدال یزو رماد ےس دغ 21
 | ژرید همزوراک )۱ کر دزاوب .تفو اجرب ماعالا نیب توی داغ |

 WN دارا لو ریاوصبار یر یدخا والا اهعتنبا:
 1 pels .بولوا چو و اتهدنلوا بی وتو ناسا.
 . ینهمارا تریاغم هی ارعت دعا وف: لاک ضا رهام وا نانا اقنایفبیلوا ۱

 0 ۱۳ دغا یفل اگر دقن ضانلاو راکشا ق

 ار خوار نوکدسو اندج بکر ن دج یکی «دیسراف یمسا كف[
 1 بدو نوک میم سکه در پول اطلغنر هتیرات هليا نونو |

 | ماه یانعم هلغلیو اه انعم ی روا نزف انب رات لوید بارضتم ۱

 | هد رفبول زا دیکوت لرافا و نوک وان خت ی چ جة دی رع دیلی جتن |
 ینو نص رنو دع هب هسدرپ ۴ یری *ناریدناخ اشن هلوا نون رک |

 ار دند تف li 2 د ردلمتسمهنسانع» ك متادصقو هحوت 1
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 دم راک با بدم خیل ریا نزن # نادقوب لاج هہیطوت'

 هیافاطا نضیص ءاه دنب رخا .دلقن منی صاخ یانعم نیدینیکرت)

 .دنسانهه تكمردٍتکپ یرلیش رت اسؤ مالک 9 دیک ات*زدشلوا هرات ۱

 لعقنا | هد اه اراد ذ:ندیکیها ان هلا دیک فک دم و سیسکو نو ر

 .هریهیرخآ یردایمم كاملا نالوازوم««یرجخآ هدننرو لعاقنو ۱
 7 روت یرردصم االف .ءاطابتوب 3 ل ا ۱

 نوک اه خف هرج دمو هی ہوا ءانم يسرا بولو اطا ندورب هلا
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 نوجا هافو ندرارف هلغل واما هعیص ندنطظفا بز

 | تواجد دز هليا نون دمورسک و هيم ئاب خفه دیس رافعا :

 .لطابوقحبات *.هدوهرب "راز د نیح لات ی ۳

 له مج نوک واھ م ده پواوا طلخ دهدو باب +

 ages] ی س ید کرا
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 ۱ ند نزا هلن انوکو هبنگابدم بکر مند یی هدر |

 قابا فورعمیاب : راز دریا ا هدد غا بولوا طب

 # رکی # ۱ وور ناو بخ رونکلو رک ردب |هدافآ کش دهلغاب ناب

 اذن دت او دیتنم یسلوا لغ ندزیکر اب ۱
GIS ۳نور هلاواو نوکسواز مفواران ن نام  

 ۱ زود زواکت هلا ازنۈكسۇواو عضو فاک دمو ان مد :

 تنهرف بد دشلوازم رک ا هش بیلا نالیزب و تیرا اته

 ' كن عطا فورم یس زك ع اونا یمن مساحت هدب دو
 » رییپ |

 دمورسکه دینزافر لزعتسم ران نوکش وا خن ەنسانعم مالک تم و 1

 ارا | هج اب 3 رادرووضم هتل اتد كمرداب ۱۳0 را ها

 ۱ | بهشت ترضح صفی شمل وارکد ود ندن تست

 یرلنا هدناربتعف بنک كالع اسو دنس زق  صاوغلاةردیبافطا ا
 اچان كالو ارض ناانلوا لابعتشا نوعا توو طض هدیننراف|

alهل بعلوا روم ةدقدنلوا تن همر ور هلا  . 

 ۱ ] Ck * دوخ أم ندخرا رانو ردشلواآ مرا یردضم فیمضتلادعب |

 `  هدافا ىلىزانخ یشنلالوا تد اخو هننوووال یفحورفب اقتران

 ههر اض ن التت تالو عصا هدر ات عضواما ردررحم یی
 اردو لةنن دێ حش زکاسغ ناو ندنارهم نا نوی *یروباسن مو 1

 ت !ناهر نصف كالا اراها ر شع شداس لاس ندرشدلا رخ ت

 ناشی هل ناشنتلاد |
r Eهه 1 جم  

 ید هللاففب ف ابر نرل نامترع رک ۲

egg 



 هل ۳۹۹ :

 نرو تلطم

 لولو

 * تاب #

 * ساب #

FEندقو ید ازرق عن اه دنران ایم رغ نی دا رادار  

 وفععاش ی الطاهماعط ششبلاق ندهتربا * تات * رز وا اک ۱ ح

 تان نجف بار نو اوره اوره ۳

 تاهنیل> هرزوا ی نی دلوا روهشم نکآ رد یخ نا نازک

 9 هدهماع : ةدنع مالک تولوا: هدننرو لولعف هللا لوا من ولوو

 هلا لوا مش هدموفّرح نزو ٌ"یرعند قوهعص نالوا یس التدرب

 اخخ هدیبسزاف نولو طلخا ند ترا "ملات یسک و ابدم هدینع
 | یکی یبدلوا یمسا تلص وصحم ماعط ع هلن هم 3 نوکسو

 هدهاشقیرظ * سان * رونلوا و الطا هلافط لضاخ نادك چ
 لح ن سابا هد یا ك هور هاب تزف هب هک اقا

 ةعوفرم هدلب زدشعاوا طرض ون دا ناسک نیارغا هدیس وماق هلغلوا ِ

 هانا بو دنا انب واجربو هعلدر عرفا هدماش رح لحاسس هیئت رف |
 فال اما ضا: .لادلح دمع هداز هاشون د رز ولا ن کک اس

 نایلسم هلغلوارزح هدنس هلابسر مان تالاماو نادلبلا ةفرعم لإ

 | یدلب لوظ كاا هژوا هرو تورو بدا نوردنکسا الاح نالوا

eد لحرب هک« تونی, *زدهقیفدو هجرد هوا یدلب ضرعو  | 
 فیچر فورعع یلابعتسا دانان یواز فاس |

 نبش غف هدیسسراف تولوا طلغ انعم ند تون نالوا هثتساتعم"|

 ارتا هدهلوارفاسم هکر دلک د ییخنرازید ندنامتش هلا تیک وا ۱

 ,هلیل یا تویلوا طور تحرش ا هد تتوب اما ر اکر مونو

 :دندرا كن هتنکرب وب * ردهارآ هدلحرت زاد انو عا هدهددناو |

 هلا هیسراف یابدمو سسک ه هنسانعع قالوا میان هتشورو زرطو تک ا|
 / هدوفرم یاب خاک ع قد نحیکیا هدیتتتراف فوزءم لا رعتسا از

 ۱ .نوکسوار خفا هديب بولوا طلغ ندورب هلا واووا نزکسو ارو
 هلاهعوقزم تازعاورو درا هل : نوک خف ب رردقدر-هلالاوآ

 ۱ هما تلود قارط # نایب # وپا ا كم یی

INTHEېپ  

 ۱ ی یراک د لیا مارا ها ا زا
 ے هوا خیس س

 "دسر



N ) 
 ٩ ی سد

peraزاپموټ# نلر  » FFج یوو ول تپ نینغینوغب نیو  

 .یلعو ندعم » جنوب * زرد بیصع هلا نبع ءدییزج بولوا |
 هد افج یا كفوزعح یش یراکدلب امرعالم نابیص یژنکابولوا ۲

 سم دیو یخ نفی یاد نکس بننا ۶

 ندیرشو لکا قفاومان یی هدعم ابطاو ند"یش:عاوریشنان یدوجو |
Eي = یا من هدیسراف رازی د: هخقاص  NFهطناار  e 

 تشهم#ر دید هجا هلبا ات دره رس ک هاب رج تواوأ ۱
 هاا bet مف هدیشراف ر دل متسع ها ماف قز هلوا خمس

 RNID هدنیرک بو لوا طااغ ند تایم : ۱
 قالد هنسانعم .یدهارب و لعدوف هد :داهنبهلباب سکه. زا ۱

 کیپ ار ماللازا د ةض ور تشهب مادآ 3 :كظفانەج اخ ۳

 .یلایمعتسا هن لام رل دو عیچشو یش روک * نازل ٭ ارذتابلسه

 وب نم امرك چ للاخ وک سرا ېا لو

 ياشا سم

ETRA OTT ET DE TEDE 

aRهدم راب د هولن اماوا نییجت ندیهآشد اپ فرط هلنایرتتعت  
vı ase ii 

a ا و ر یا 

 لوله *ررید یکتا یسراف ینانیاکدمورم ویښ ذا اک ۱ 1

 هل 2 بول هنسانعم ش سوسب ولزو لز و کنیم هجولا سم
ee ۱لغ ند لولوب هلباواووا اه :نوکسو مالو امض  

 دیش زا نوراهاناد دلو هب لوید .ورازارتهلب الت مضهدیس راف بو |
۳ EN E... roa Pagan rer rir eee 

 سس
۳ ga a33 9 

 هل سپ حا ۵ 1

Peiىن  E ENون لها انت  

 مچات هدمود زم ناسا للیدیتمواو اب ردات لص ا :هکه نسانعخ ظنف

 ۴ :هدیم هناقزا رولوا لعد یجب ¦ زۇ کف ییمیکر بکر یا الغلو

 دیس نیس اتو دال دیار ۱

 «رابموب *

 1 | طلق پدر ام لب چی منض.هدیسراف یا كورم راجط :یراکدنپا ۱

 ب اي |
 ا هنج اخ کتا نار بک مندی یبا یاب ماش

 ۵ لولهب ۷



۳۳0۱ 
 ی تیم سرم هم ۳

 | اهینتنجن بدو دبا نماز نوکیا ظا

 | مبا هدیسرافو .دجج هب مو مج  هدیبرغ) ردمالم لد سلوا
 | یاو کباط,*اذوب + رد هلا هیجم هجم هافب نوکشو اتش را[ ۷و »

 ۳ :یمسا كفونەم ىش نانلوا لا یشماخ زی ها می ردوا
 بولو طالع .ندءزوب هلبا اب دلم و ےط ,هدنس راه زدلم هدسع رز | او

 pce هلبا فات خخو لوا فاک نوکترایو نیست هدب عا 2 2

 :برطو یهلالب لدةراکسا,تفو كتعول ضم اخر کما یخ
 FN تیک ایم داد اید ر ا

 اوب ۹ هدر ءار اپنایا زینب ۷ 5
 دیو ,ق ر هل وار د ضق دیا راف بولا وا طاغ ناد سوا« هلن

 ایدمو منم هدیسراف یکسا كن هما هزسو هویع# ناتسسوب مرد و نانسي

 ۱ رد دهیپسراغ هک ناتسوو ردلولخ ندناتپ نوب خب نيترو ۱

 1 j ندنیاتس نالوا ترک ؟تاٍدآ هل وب نالوا هنس اندام وفا

 یراهزاو هفوکشرکا رد ناتسب هبا نیس ناوکینو اب مض .ییارغم

 ۱ مدیسراف مضض ور: هلاواوا نیوکبپوار حه دیر هسارولوا يلا

 من انم لعب : راوپد نانتساک, هی نیک و مالنوکسو فک منم ۱

 ۱ el ټی ,یدینلوا دیجزم محلو نالوا رکی رک. هلو ق

 اھ هنبیمد یدزا.لخنره هعّره ناوې نودا ااا 1

 رای اپا هاا ی هدنچایرک نیکو وزير ز# هلو رو ۱

 یاب مع هدیبشراف دل يتسم بادب یاب ی کاور هم نفر ظ

 ۱ رار رج بارعاةثب رغم كنەنوب دلبااهو واو نوکسوان عنودبع] :

 هناتبآ هلو لوضیکلا< یوطانا وب ۶ ردلطق نده |

 1 باتو و هدننراوج ینردم هلج زمینه ایشان قا | 1

PN ۱عاشاواب را ایج هبصق نعب وڪي دوپ دب  | 



0 ۱ 
8 (= 0 E FA TER e TS نا 

 كتلاح نالوار ومشم دلی مع ETE ر هج زذ رب زاراد تاوخرکش

 1 !نیولوا دیلع ندیکنه هلبااب ب نوکسو هم یاب سک هدیسراف سا

 “ی 1 ےل وبقو بالد * یب۸ ابد ساهت ةلبا نتعادمو ناو مادی

 1 هوا ی كنهراب هن فّورعم نانلواعضو ناوصادتن یکتا ۰

 هل عج ونسدمو مهدی رعت ولوا طاع ند ینا نونو دمو رشک

 ۴ر ول ٠ ددنهرابد هشش هنج اغا« رواس رو یر * رب ول * ر دهجخاس ۱

 یس هتک و صات ی نهرا بولوا شهویمولمقلاط کاتخترد تبان" ۱

 فیس فک مهدی زرد زبوب هرفو رو قآ ةلفلوا اس |
 ت وک سیو نیا مص هدب رع. بولوا طلغ نادزب وک لبا ھن زافیاب خو

 ,تدابن دیکیبولوادوجوموبد اهم یکی هدرمهامزژر د للف ةلبا تال
 تور ولوا دیدش راتالواهدیلاوطوا ندننرازخكدنه د روک ناک

 6یسنان 4 یا )اعدام یگ“ | كفوزعم* ىتى زاك د تانىس زەك کنسون | ۱

 هی موقرغ بارع: یره بو اوا دهاخند تب نکس هلخاوم
 ۶ دو * [ زند قطن وآ هدناشآ کف ین سن كنان اويا »دؤوب نداد

 دیچءاخ ناوکس و اف مهد بولوآ طلغ ندتول ها ات هد ایا 1

 ۶ قادو * دیزاین نو »# رازب د ناز هلا از ذم هدنشزافو ن تنا

 :یخسیا كرل ەس نالوا همسان رلشا "قصالم داصا قرة فا |

 نوش هد لول وا ظاغ ندا وب هلن اد :زلاد هدیانفخ

 ۱ واسو ج هننوز د٭ رب »رار د جاف هل افدم هدنسرافو ا نعش ها[

 , || ناموا زط نخور دنا اب عطفا هشو کخ حواو رل

| 

۱ 
۱ 
 9 مهد ۱

 ۱ ]*دّیسراف هر دل ھت لا هلو محو اوو ان مع یا تفورعع ماتعط |

 تعصف هع هالا طلفا تد كروب هلباؤاو نوکسو ابدع مص |

 e لبا نون نوکنساو نیش خن دارم هدیسزاف نکا" "قدم هلوا بای دغ

 رعفدز شوک یا -كشوبتس هدزاح قر هوا نرعع كەش

 « زو # | كفو رحم یس نالا دمج ندزوض هداتش تادش#* رب اا

 اما :ودامن یا ابل ج ندم 4 میم هاب ۳ ی ۱

 ر دیک هه دو دانش ی ید

e a getج  

 ا

1 

 ل



 دیس راف .بولواطلعندطولب ابا مال ضو هبدذشنو اف [

 الوارو شمار ذهیفتغ هليا اهو اات. ننوکس وارو افو نیع غف هدیسراف |

14۸) 

 |1 EE دل فن نغلو ارش ام نور

 | ب *دلب کی دلیازوهظابوهنیدجوم تولوا رحم یتسنهربک عاونا

 !ییدی داجاو بیکرت لک مون اب بوف ن دباغ لار دیا( تنا

 لوا مفان.تیاغب نايل : كيلپ نالوا هدردص یت اسلب وناس ریپ وه

 1 ریمل HWR وبن هنلاوال وانت انتی نر وا

 | تنچاخا هش دیلب # ر دمو دعم ه ار لوام دو دنک» اذه غم

 ۱ | دیبع ما تونی اناا ناغابد ههارلامو نوهشمود هطوات

۱ 
۱ 

 نایت تیاغب يعاونا رارید ناندنتنم هلبا نون نوکسو لادو
 :افموید طولب هاش هلغلوا ندنعاونا نجا ید هر تم کح ییح

 | بولوا هنسٍانعموخدبو قجبا لچر دین یل داب لبا: هدحوم ءاباما

 «دفورو یشیاع انروص ِكنهشیم هویم.یلا:هتسا هنیمانعم تدابق

 ۱ وا رایعتیسم ندارلاسنعم ییدل وا لاد كلهم لاب وی دارم

 ۱ ردلنعتسم ها ایدیدشتومالرسکو اب فهم انعم تعش هو ی دش * هیلب

 | خفهدیسراف بولوا طلع ندهبلل هل مال نوکسو زمسک هدر ع

 | یدشن اکو خرد هدوشوب رار دهر انب هللاا نوکسو

 |هدنورد هرعحر هدنبرف یربع كلرادالوا ت وو هدبلهاج 2۹ زر: هیلب

 TE یاب ین لعاب صفی 

 اد هدیفهلفلوابسنآ تیاغب الاجو ۱۳ 9

 ۱ | بجا بجا اهفتمالسالب بع اناا جمل لا سشبل.مظد یدنلوا|
 ۱ الا! سہل بدالاو لقعلا ج , متیلا نآ هدلاوتامدهیدلا ےتلا سئل

 و

 | دا یراعزو زرد هود :N برش لعاب

 | | ندناعربحب هژغلوا مرال دد شم ارظنةتسالسو عطونا هل عف اوهدمظف

TEE نتيا i ATR A) ۳ 
۶ 
 نتف



(4۷) 

 ةجوراصوصخ ند اساءامسآ * سیغلب»رازب در ورب: هاواووازنوکتو |

 یخ ىجا كميلعو اني ىلع هلن تاولص ناتیلس ترج را

 5 دولوا ملعب :تدنسعلی:.هلب اات یک ها نع رلي ەت ملنوکو ||

 | ع ون نده روا هجتما 6ر والا ر رلزعتسه بار روت بی" دس رالف ۱

 .مالواب ۳ مک هدیسراف یی سا لوھ ی  یرلک دلبا لانعا اش

 اینده پرا برا یخ نیوز هلا همومصم ةو هدد" ا

 نصاب یقدعم هدینک کا ئ ناوشب هک هلوا؛مواعم قرد ول هتروآ
 عزا باطن هیقف درک نقص ما ززدنانایب وند رد لج فاتطو

 طژ ماجو- هشبشو ن ولب یرالوفو قافتا كنفزاعع بابا تزیین |
 ھاك نادر خب وقوم ولطاط نمي چ واوا ندعم کټ سچ هار سون |
 العاوقاز 7 ھه هر کسب اطل و ت دو فص لنت دهم ودنادمع" هددن دش زا

 قالطا ااا ماتجالانیب هموهرم كبر ی :شعاولوا رول

 ناب یورو فن ااف 2 ۰ر در ظنه دیر یب دنلؤل
 هلوا ن نحو تاضأ نالؤارۈچشم ملیت تی اا ۱

 هیات یا كفژرعم ۶ س ندای لع نالوا ادن کلب |

 واما جت وراق ۱۳۹۹ مهدی جت

 كردن ترا ةلا نونوای ت یکسوازوت هزمه جت هدنتنرافو نولک

 نیوشا ا هر ل نع ه د س ظلم" لاوعیر دوا

 ۱ نت اب حصهدسره بولوا ظلع ندووخلبهطاواوو مال نوکسو ناگوار طش | 1 E هسسسسسسس سس ۳ ۱

5 

 هئا خف نالوا كرش مىس اف و نیرغ ما تورا نيا ناس
 یدو كنايسلب جک هده هام زدطنخ ندا دو

 ینو ار لسع نک یا نیک ارز رد ڪڪ اقذع وايي 8

 : تبلان.نراغ دیک, امآ یر نخ اق 3د لوا واس لوا وصل

 | رش تقاولوا"هلغا واصف ةتعواط یناف یا: ا ۱
 تولواذوع ول نالآ ناز د ا نالیشی تو یک عج ولیج قاش |
 انا زلتوو هلی و ماش نیاناوا لیلا + :ن دوم کمهکهلوار ال

 # لس *۱ ۱ ی اغاز اس. نزن هل قارواویشوخوهرتشهنفراو باذس# كنس هل



 | توو نالوا نیماخ طرش هدننح ءولصطورش هلرنکحرشیکءدلنا ||

i.ور هدنامر کد ییاذغب 6 لب *رلاوسلما تعحا ص هنائاوا  

ّ ۳ < 

 مایا هدقدلوا یعوعسم كنيناولح همنالاسعت . یراقدروبب باوجوید ا |

 | نیفوفرم نیماما تولوا عقاو فالنخا هد هلثسم هدنراف درو یفا وند

 مدع ی ربخأتمیابسععیج رظنلا عطف ندننغندلوا هرتعم بک.

(41) 

 رییکو سرب مان اخره وردت قلف مروا نک امارنک هکر واوا یسهکل ءا |

 میت | یرارات انیاطخو یسهفئاطوفسمز دراو یږلر واو

 یرادهضاراو , ندرهاوج یط عدو :یاعم ابریس ۍراغانم راردنا

 رولوایز هوم سچر و . ردلکد درعبقوح هنر م: ساق هدلامش

 بی راروق هی همعظا رب کک ارب و توق هبلق زرد تابحتهوپم |
 | وج ن ناتشهموفره هفت اط ینا هدام ناخ كني تاکو |

 السا هدنارصع هبی سابع یافلخ بولوا ندنعابنا ناخولیشکو |

 فرق دحرصم هد بتکو نانشلوا بهذلا نح لب لوق ||
 قفش ندلوا باغ بورا قفش هد دال, نالوا هدنضرع نګ کس

 € یدلب لوط ندرت ن ڪاما ید هنبهاطاترولو ره اب چ

 ا لۈط| هدعض لصف لوا هلغلوا هعیفدو هحرد ل طق یدل صرعوا

 1 همرزاوخ نوهعبدل و اادباناشع تقو یرادقم نوکنوا یراراه

 برغم قفش هدنغالو ,ندیلاب ماما ةنسلا فیس هلسلاسرا مدآ |
 یمرولک مال اضف ییاشع ءواص هلبا كليا ع ولطرف. ن دوا باغ |[

 |ضورفند هننکنالوانیلجراع وطعمهیلاراشهماما«هدنرلاتفتساود | | یا ول
 رالوا مزال( اضف اسایف هنطوفس لدحاو صرف نن وارا |

 |6 م الاضخ لبا ننابف ی زمضق ك: ەموق رمل ابل هنلوط يللاجد

 مامه نإ نیدلا لاک شل هلباع اجا قرخ نکیآ هداداضر هیاض

 ییلیصفت كن هدر هلئسم ردشعا یفا هیاضقاسایف هلاعد توو نب

 رر رحم ب یلیصم ا ذبثم كنبپلح مبهازب| م وحن رح راندیا هدارا كمروک

 هدسراف یعدا كن هفورعم هرمخد نانلوا لا ع اهلا جارخا نیغ وبه
۳۳۴ 

 مد



(46), 

 : .ندنغور وقود )0 نم بشر یو 1

 اتش ترشد دنيا چ ط دن هرفو عطف لکشل ایت جو نک ۱ /

 | یینعام * نمک # درج یورو تا هاب نوش ۱
1 ۳۰" 

 ر

 أ هدیاسراف ا یکتا اف وب ئش نالنلوا لاعا هلا: خیام تعب 1

 ۱ هم دوخ نال وا اا تیم تارن هلا ییسانم ییوصامزوا

 | كخلو طة زوکما تا بولوا امام تنا هلافاتصنوکسو |
 | الا دوم یسبسزافو سد ها بیا :نوکسو نیل نیئزع | ١

 *لب e ییعما كن هفوزعم تلایرلفدزاف هاو ناش ۷« * راد كاش ود ۳

 | م قنا هدب رعافواوا ضاع ندلب لااا مو هنبسکهدیتتتراف۱|

 *والب* || كف وزعمماعط ,* ,واللب * دارید ضنه هلنا فاق مو اژو ¿ نون نوکسوا 9

 هر 4 دوال ها هی یاب خفه دبشر رال متهم رتسکش تولوا نیا ۱

 | | ازد هعیصر ةلباداص دمتسکو نیعوتار خ هدیرع هلذلوا طلغ |
 نا لو | کارم ندیزج یکبا ةدمسراف یا گن وسو رع“ فو ورعم# مدیر

 ا | نخ یا 4 واو طاغ جن ۳ اوت 1

 أ ی کس سن نت بت نیا ۲

 | هلغل زا :ررح هلنآ تسراف اب هدزاخآ تک م غیچلت نکبآ اراک نییلوا ۱

 ۱ ال وا عصا كلامك. یلاهدخح ىا امام هوا "تار ا ھوت 1

 لا ناس "دارا شرک ذ رد ءالم ساوا مدل اب دنساعم ی هوص قر وا | ۱
 | تشذهدنسارو تسیضا را و ةت هد هیلاتسهراع دنا 4بار ادب / 0

 یا تیلاها قکاشهفدرآ را یا وا وا هدنن ودام تک لس غو اج 1
 ۳ هدنپر وماقا زیژرهّطلغ ند رخلد لب نيغ و مال ان کی و ام هی ۲ ۱

 لا تیم دموقزم هلق هدف ار اظ! اصور ردررح ود قطزفک |
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 | وج ؤو یربغ ناد طفاش زو لف هد صا مالک هک دا ل شنا
iرج ی انو ردا مسا ولغوا فعن ور هکر اد مح ئر ۳ دما  

 | کد * ی را غیا رایج ایوب هکر و قتل
 | یاو ردند هینجا مهسا وربح هال :ردفسا کماسو بهادض ننه |
 | تعضولرب هکر درنع (یماخو ردیعما#ل مر ندر رر ارضا هک زی
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 | جے بولو ظلغتدواک ی ها اک ڈو اورنگ
ل اکا رب دلاطت هلا اظ تو آ

 1 ریو ندلنیگتسم ور اک ید در ه
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 ۱ ۸ او یو ریه هه نارو ترفا نالوار هک دم اه دهم

 هنر تالواندلاجر قع رخ هلفلایرف هدر اما سا
 1 تن ةقلغ تناط نقاقس ور وی زا رقراک یه ها مر
 | تە هع تاودفط نار ذبح ور ب خود يک دد اعشاو لاخر هیح قیفص
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 ا ر وو توک یو هاکماز ناف ااو نادات و |
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 * راكب ٭
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اج یاری یتلواد 0
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 هع رع دعا ی رلتضن عالعا|* طا 8
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 لب ا دندشن واط زمکو نوع ه لس رع بولوا طلع ندشیشخب

 نوکسو نفرات اركب الا ازنوكسؤ فاقرسکو اب خ ۱

 ملیت ندعالا هللا مالش هيلع ناب ری تا ۱

 هدرخاو فاقنوکسوا مع 7 هدنبراو یعما كلدانادمیکعنالوارنزو |

 مس وا وا سدیلقا نال و هدننامز رایذتفسا نا اش نم نکل 0

 سيس زن * ل نر ی ازم نفت تئشنا كد /
 هدیسرافی سا .كنهروهشمهلغَنانلوا دع ندناب وبح یتسباب و هلوک ام

 هکتار ات هدب ےع بولوا طلب ند هلفا ہلا قاترس کو بدم

 قبح مالاب و ها ہو فاق رکو ابد هییارولوا ددشم یا ۱

 !هدیرغاما زربد لوف هلباف عض هضاب و ءالفاب هلا تلاد هدارؤاؤا ||

 سنج منا ی چی ,ردهنسانعم توا هزات هل .هلبا فاق نوکسواب ۱
 ردا هدافآیسانعمر التوا هکر د: لقب ها فاق نوکسو فقر |
 لا اس یر یراصوربکی چو هیخ هعادا قرو# ۾ مش

 یب راب مه كيطعو ال اب رج تبان درابکتزو دنه رابد ذيذلو |
 اد ردلبعتسم هنس اند بول یزمرف هلبا فاق فیفختو اب ظبل تولوا
 اب قف یی زعم بولوا طاغ ند ےقب هلبا میم نوکسو نیتی هدیسراف |
 دینفاک یاج ال نم ِترضحب, هدف رار فر لبا فاق.دیدشنو قو

 ۳ ییفادل وا ند هيما ءایسا مب هدنشگ یری هته ربع هد سخن

 ٹینا یلعوبا یرهوج یبخ ج اص حاعصز طظنلامطق ندنح رصن
 تا سم a سر نیس e ag ت

 ۱ | هدینرافو ساز هلیانونرمص هدد رع تولواطلغ ندرَش لار |
 | خداوبح مب ہا لودع نا هدیکرت رلود دیا اخ مم

 E ننرفلاود ردنکساو روهظ هدنزوره هنس یدن ی رکد

 | دار قوم ره فرم بلا دات تارقال
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 تات روا یب توبکعو الغر تاج مج نوک |

 مؤقلا رفدما "با تو هرمه ف هدنراف دلغاط بولوا قرفشموفرو

 ها یدتسا لبا نیس :نوکسو همه سنک هية نالّوا د 4ا

 هدنلا ومس نددرو نرکباتا هدنفلوم مان نیناظلا ب هنزاولا 1

 |یدیه دیر دیدن کلا عفو ا نکس مرکب هنشورا سنجرپ
 ۱ منو ةمایا فور هلکم دلیهستادف ومواترازعتب هدابزو قنیهو

 | قرهلوا یدا مع كنا تال دتءفو تال دنشه" لا زتشمرتنکو ۱

 || هدهعا ماما یتلتف كەك حورو یذاجو یداح هللا محج دم

 یرکدندفافذی د هل اق مسو رار د ع رظا تففدو س طاتففد

 ]دلار نوکشوانم# هک لا قیرفت نودنا هفطف ی و زدزوخ اندو

 | ظاهر تولوا اضَع هتسکرو منم !تاذرف و ملا تادرخ
 [۳"لذع زارخ دقاو "لا رخ دفا لبا فاق مسکو ری حد اا

 OES 20 تفشعرتذا هدکدتنا زارفهودو موقل رفذناو و

 1 ہد کسی | کر رخ ها ترس ینا هدنارط نح حيزا

 || كغل لكا توتاط قشر راطلا فذجو ر راطلا فيج لبان خف
 هو یز و اف ادعو اهادع هلا ینا فرح دمو نع چ اا

 اث فرح غثو فا ڪس ڌم هئس اتم ساطرفو ها نف و /

 ئدمالا مشاقلاوبا یربغ ندنرلکدید ذغاک و دعاك“ هللا ثلاث نېت 0

 لا ردنا لش ییتقباطف ات تبلت تن دولا یوم یخ ظفاک لا هما

 1 هلا لاد دىدو مج ریس اقش كعا عطقو كىك ةو

 ]| هغمر واتض یراهنسد ناله نفرخو اروا لتطادحو للا دج

 | تالواهراوّک یالتم * قادزنب * اربد حرا هردو "مرا هد 8
 || ە دیس راق یعماكف و زەم یس نالوا ظر ن وا طا یاری

 ۳ rg EF * شش ۳ یا ها فات و ِ | هدییرع:بولوا طلغ ن ق اطاغب لبا مال نوکسو نیغ مسکو اب غف
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 هان توجو یدیلوادبق ی م هننخو دلوا ندن ن دا دصا !تطخانلاورح

 ۳۳ بس 4 د داردغب هنس اسو OE مودم یضح هک دلبا
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او د دا دعب مسا نال ةف وکلا هيجان
 ال ماسلا 2 مو نم الالوان ي

هداف يبدناوآ نط هل یلوا رار دو! رود یسهیبموجو لب رها ۱
 

 لبعتسم هبا هم ل اذ و هل لاد .برعلاد_ نو یکی ی لب سا

ابنح هماح هرب ضو تب ضع كطافلا بالوا
 یرکذالوایبنلوا ن

لوا ملا ریفصو مج! ليلفو دادغب ندیارورم ۱
 هب هنسم کک ن ا
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 تون نوکسو مز جا بالادب :قرهاوا ی” هه تک تان
 هللا

 متری پک الادب قررواب ۰ هن ڪڪ كناجو دقنا ناو ادقنا ن +
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 1.د «ددلابرو .رظنلا عطف ندیشیلوا تم ند طخو طاغ و کا

 ۳ کتلو mt N € ههل وب یب افخ تای ترصح عاری ۱

 1 , یهج بال ام همودر ۾ لح هلعلوا هنس انچه هطع دادو مص مباع ۱

 1 نمکی خد لو ,یدها ها هک قعف ېد منصر هيمان عن المان

 [ هدع دف رروا ییبداوا سحر وم و هدد عب ن کل ردشلول مس

وا ۽ لمان یسهعلقرالشوذ هدن رن اچ وشراب طارش 0
 . یافلخ بول

الوا فورعمو دیس ار الاجقالود روصنرشمحوبا ندا
 1 ن

 مالسلایداو ریت جا تاپ هلجد بوبا( اس :یدلهس|
 ا ددجعر مس هلغلوا

 ,كنیخ روعل فر دکل وا سما های دم ومالا راد چدد+وو یورم ۱

 : تب ییدلی نابي لود لصق ناعالا پاک زای ا هنتوص |

لإ يا زر دا دپا لج دب ال نآ بفلحواو هل بم دیا تلالد
 : .نبن ا

ا باحال مالی نیم لخ دال فاح ولو ثنج لخت 1
 ۱ لخد 

راو تغایکیا نوا هدداد ذب اما
 ۰ 1 ةا دابو داذغب .دادغب رد

 ٤ داده .مادخب ندغب .نیدغب نادغم نادغم ناتو نادر ِ

 الا بلطم ]|
 دلم تا 6

 لاذلاولادل اب

 لک اهب روت یناروماو,لندمو لدم هلب لات نوک می تتما

 ١ جد مک ود مو دحام مج دیدن خفر م مض هب هک لیلا مت 1

 | عدانفو عراف هل مسکو نون دمو فاق ع هبعاودو ءنشو |

م ناو MLA لب لار خو مالو |
 )بند هک روک کو 
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 ۱ ` rt اد ا وا نال ا

 رددها یال گلم ئیلا نمزبکا الا یان مقا ا ا
 ر ناار دخلا دخ اشا قاز ریزان ن ر ۰ ترک ۱ )ساک 4

 ادر مات غیا تالکتمذف هاش غزاوي سوش هو ۱

 مراتب SE همر نامر ی تو
 او ناکا 8 :TES «ئڈنلوا لک

 1 ر رد ىدا نوا س هرکا الو اهر کش نان کیت ِ

 بیسیم 5

 ۲ مک لب ر او او یا ی
 bÊ ت واوا طلق ند ود رظب هل[

 | لات فید *یلاوان دعز*زذناکتناب را مور بار

 درت او هوار خو ا 1
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 ات و كا فبل اف هه نالن هار اه ا

 | نجتؤا قاوا طاع ند ن ازا انو ن نوک ودام لاو سکوت
۱ 
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 || نتعوآهیظعقادمازو هه یا هیظع و او الا هرابهد هه ادا

 ]دهیم نالوا لص اوة طظ دنا و زارا تازا لوطا س اھ

 ردد ق ندطلخا ند ااو اللاعب هد ع تولوا لعنت

 [ تعوق نبطفل ژادبرتعضت نک اأ تو نالازاشا اما لا

 ع تاک وا منا ۵ ریش ۲ رز دنهاو را لات رغتش لس ۱

 را 3ام كاا قرفصتو عطظعیهلازاشم کنن رز یتناذلوا

 |یتفم یت هنس هدعاف مبل
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| 
 دی هام رها دلا لک )نا ااو 3 اط م ااو یی چرا

 ۳ یا دنا دیه لا دج ئا اعلا اا لات کا

 ۳ ها ارش عمان کا ا وکم ابتلا نا دارا ردا

 ۳ سو تالاب کس نا دهان ىلا قالقا

 )۳ ی 6 ۳ نا ها یا تل م ا ن و ۱

 1 | ةیهادا [قلمعتست الا و ةرغصاهیهاذلآق لمشهت لس کام

 ۰: وه

 افت و مش lrg الود داش د نالا |
- a Da R21E 

 یو و ۱ ۱



 دنا . ریل معتسب باب فهنسانعم هوم .نرهلوا مس ند یرمشب ۱

 لنءدزم ٥ دیسراف بول وا طعاعند تراش هلا عضابواب رنک

 لاج و نسج هديب رع تز اشبهلبااب ختاما ردد ون لبا نون ندارم ۱

 |ورش, .«رولوار ارت زدموامنضیسبسراف هلخلواع وضوم هنسانعم |[
 نوا ذقیا» هدنازابنرت نا دیم یر بولوا دزنایز هی یکیا |
 EE یر دو مس تانلوا ر

 | یرفیسا تر نابلوا

 یرلپا هل هیسراف یابدمورسک بکر م ن درج ییا امهالک تیس رانا
 دموفرم مس هدیب رع بول وا طاغ ندورمشدپ نالواهنسانعمیب دیک ۱

 لدبت هدیسراف نا ملل وا كنه آ نالوا نساهم ناویجو ناسنا ۱

 |یسبیکرتیانعم ردشفلوا لیدب هواواهینبم هتنیدلوا ره فور ۱
 :یروما نالو جم تل اذهب *رولوا كبو هدنسو زابا كناونح تیعج 0 1

 هد رعر رلي ەس ا فسا تا اسکن الوایدژ قم هلامهاهدنور |

 ِندیرایک با فاکم نم هدیسراف تولوا طلع ند تل اطب ابا سکا
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 هدنزاس يدلبا رورم هدمه جګ واتر یالطارعطع+ هلا: مد نسک

 قالطا هدرسرافن < . قدهلوا باب ّط نویس |

 هدیرووعش كنهرف یی دلوامیاش ندنریعن قم هلشاب هک, یراباهدیاتفجا

 هنس انعم قوااماردعومسمیزآ هاو ناک« دنراسارز ر دری 1

 gz ا نینراروچ هاب ت ۰و شپ نوا

 !یجماد یتالطا ۳3 تیک یا ماد * .كننب نی 3

 کف نیش لوکبتو دینگیابدمو ېک کیک ندیرجیکیا هدنسز

 لوب ا ةمیقم هلا مم ممی سیب ع هلغلوا طلغ ندكنوآ شپ هبا هزه
 رولاتو فص یبمب تبعجج نلیصا تاک وا هکر دل حد یفخ ووا

 ۰ ج

 فات هلأ اب یک ردن سمر اچ قاین ررر و زرد

 ETA تک انا ردشملوا رب رک تلال د هم وقرم

 ا یصصشیا یساسنعم ةلاطبربجالا لطب هلیااب عف بویموآ

 ?”ram صم ۹ یت “

 زر د ندب ر هلااب ؛ دمو ی هدیسراف هان رد هراوا
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 * ورشو *

 و لش ٣#

 * تلاطب *



 همدقم طا

 * تراثي #

 !#٭

E رکاب ةدللف قوا راهب ااا ١ 

 با بولد یار ترک هد یاد ارو لوا رولو رظ

 لازمو طر :یسابل ادم! ۷ هیاب : نس یوارا يلع هدهبلا راشدوب ||

 ۱ ۳ ند و روح ییاهدیشراف ردقورعم روتلوا ق الطا هرلب | بلوا 1

 | تلزیم ودق هباپ ویلا سپ :رولوا دیبا لفاس اہک رم تالذکی سرع

 نت لدا ut 0 هایش میرن نوک

 1 جاجا هلا تاوازف,ناسحناو ماعنا:یزیغ ندادهع یاغنا بولوا

 | لامعتبسا نوعا هظفاح يرام وم * ,شسد * ردفورخم هنیزلانعم|

 !ءاهواب نوکسو دین ئاین رب نکو دیښراف عسا كفورچم یش نانلوا | ٤

 ,ردطاعندس وو ەلااب غث یبرحم هلزونمب با نیس مضو هفوفو |
 || یننکرهش یکیدلیاثپ بولوا یعما كنب رب ندنرذکلم سراف ٭ مادطب |

 ر س ون مصر

 ردلمعتسمرلرااب ت :ییعما كن هر همم طعم “دلي نان اوا هیسد هل

  PKریعاشم هلعلوا طلع نادءاطسب هلا نیش نوکسو اب |

 / ران وسلم همواره "ةدلب هر, سدو اطا دی زانا ندا ءابلوا

 | ترابعندتارابعو ظافلا اب و ندیناعم هع نوح * همدعم طا

 ندیرب :

 ]لا تفاضا هفوعم هلاقم نانلوار کز ما رل اع ورش لبق: .بولوا

 1 بجا قم رش طس ,هلطانیس نوکسو اب خدع ردلیتسم |

 : هم. ده هلبالاد فو دیدٌتدو فو تو مم عمو هند اذعم قفعاط 1

 أ هبا قي رطهاتما هدلموب بولوا قالطاهنکو لب یرلبا رکوع
 1 اردشغد :همالک نانلواناس ورک عورشنلا لبف بولو ا یط ترا هدصاقم

 ۸ هم دوم نالوا طسب زك راولوا ظاغ ندهم دعلا طبس اهجنرب دن ون

 | تد مالك د ارقا تدهمذقم هسیازولوا,ترابغ ندتارابعو ظافلا
 | هنلوازک ذم فقم ندتمخ ینودلوا یطابترا ءلدوضقم هکر د هغ اطر
 | کن دیناعم هفئاطدا عندهم دم هسیا رولوا تر ابعندیناهمرکاو

 | تداشب * هیلنا تاسعا قبرص, دعو رش. ع الطا 4 و دنکح
 و تست
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 افت هدتتنولخب وانکسالا ادب ی :زاسلالا فال 5لا د

 .هد فلت هدنسران تاش "یا ناو ر ۇب نۈكەلش عبد تالاماو ن نوٌدفود

 !تودیا لف ڻي ناماالنهسالوفط روط كراوغ هاله اخم یراح ۱

 هلوج کا مرهدیا باریک وانالا هاله اش یقربصت" هزوحع وب 1

 وب ما هلا ییهتدمعالو نیل سوی ودع كنار داف ۲

 هدنزالاوس زددنداره دق وظف شد الال وا مر ن هدنا:کاتاع اکس

 لاجو نسح ف دلو خد هکنوبابه ننلحم بودباز اغا ااو موفزمرزو |
 هسیا رونلوا شوهن هدفدلوا سو داد هرکه ان نظن هءداد ادخ |

 ۱ ۳ نکیاهدندیف ماعا غاھکنو زما ناک كش را ونا ود تازا |

 لااقل ۳ فف ی لقد ەفک زوکیسسپ ور ة5 ارپ 1

 ۱ نح سا "هلبش ظالم رادب قا رطل اخ هن ان اعناشو وات |
 ریسک رور فوك لاس یعیبتالوا ۱

 ۱ یرهدنبیهاش شن نکل مدل وهز اخ

 ح ١ هلن زا هد رخ مرد دنع اور ان نیرو باره و هرکداوپ
e ۲هد دانا و تنهش هنراحبو نسا مهن نشو نشت  

 1 كەلم اعم قانا ر وب نیا لذ طدادف تو دنصا روكا عمر رمح |[

 ا یان رنگ دارم ننلاسرا قزطوام هداس خاور الوا زدن ناب
 : ردؤلم هی هنوکب زاجتو ها نیاتحو بنر و بل من | 1

 ۱ مدادعتشا" لص وخ عا هد هتنداراکرد- فزاعوزه كد تاشیا ۱

n ena“ س سہ 

 أ

 ۱ یر هلل وا ت اب شلو لث ° فک ر نیک موقرم ءاعوا ۱

 هتیرانون اه هر کد یدبعرنا « نکا كرا نلادقل وات ید

 ۱ هر و رک-یلکشب نادم وور مرا هدد یدیاناس یزادخ همانا ھو اطل

 ,ادعا لتقیرل رب ونص بل یرلیل اعذارم_ندالاسزاورب صز سوم وا

 1 نوع داوالدو لقیصت هلخل وا ناب سلوا رادو هلبااهد كفسو

 ۱ كغ مايرا اعردنکس اهن | با لالا فت اطادآرع ندنک هدشا ۱

 ۱ زخآ ر۴ نکا الز وكرالنوب یرلهروبپ عضو هننورد كتسط هدعب ىدا

 ۱ :یر» هدنب دارم ندقاصاا هتسطراک یداانابییدلاقتفویدل وا ۱

 1 ,تلادع بانج هنر وصی خر دژ وا رطانهرک هنهعنراقارطا راو ثآرم|
 ول باب توس تخ تتخ ےس

 » "ین



 یا ۳

(GND) 

 یاصفاهدنهجوت دنناجناتموشنه نینرتلاوذردنکسا. ندیاراذکو ||
 | ناوتانو رپ هاشنرب ماند یک وک هلام دس ود ېز تب كلام هروب نم ملفا |
 ودنکسا نرنض> یاک اخ هدوسخر هللا دال ,ةناو تع اطا هلغلوا |[
 ید لدانادو میکحدنه اشا ونلوا لاس زاو وب زعانف نسلی |[

 [ هتکار خن ندرت مزو مقر ههانباوج هلبا یناونع لداملا كل والا کام |[
 ۱ .هدیدان افادرا هراحر یلاوضعو هات م و ردع ین عدوا لاح ی

 وز توج معلازاغضیزسکریزو هللا بدنه یا اذه و فست هدنشانوآ |
 نجا رعد ز راحرپ ندتسانا ده هلج زا ردنا لارا یری مادنال کو

 !تساشو لاکو نسح هبا وقف رب زوا لاک« هاست د لود لع

 اک یک دنساکرب و لک د نک قف هللا یار ن دژ هماح هنلاج و
 یر تتم جرم لب هدر دک هنیکتما ترا لوبیا

 هلبا شطع عقاد ی یشاومو :تزاود هکلب + :کص نت کد و ۱ شون

 لص اطاو" شوا ناص هز طقاپ ی اک واخد وا ر الا
 قدی الاۋ ناکا کم دم هلبا هلدنا یاب اذه كر زار زو

 | لوزن هنهاک ر زاب ارادی ک ساشا زت ر رو“ هرروا لود هعدو *:دعاق هدودلو| ۱

 | ناکا یازب ندنردنکسا ترضح قرط هزکسهندزاونناب۸ماعاو
 و نظرپ هکی ام هجو لوا هلنا هداس نخور فطر هدنها هاشرزو

 مقفر+ یوانفورو ن ولوا لاسسرا هل وا لمصقم ید هنعضو

 ۱ زا دن لر دحل "هربارف او یه هر صاد قت هشد دباو قیفد رک و

 هردنکنب اروصح هشترود درد رک یو زهلاعو هلبازکز هنو یورو
 بول وا مخربا هما ] هنکسارمآ هدقفلوا ین داهابنشع رذبا لاسرا |

 اروناوبالاسرافر زیان الا هتنبطرببآ نور ذوب كاا هب ولآ حسو ۳

 .هردنکشا هللا عفو هنراک كتسطو الجو یلص ینهرک یخد مودرم
 هر نو هی ب رودآ وط.بارت هنو رد هلنا عن نیفرطرپ هدنلاسرپ |
 یسادفوواوا تره لابشفا شا تر غناه هرب تشکن !هدنل اسزا |

 لاعتاوبدوج توعدتهردنکشا تاچ زهوریْسلا ند وتم روض ج |
 ا ناوک تسدزد ی ئ فا !عیالانم هداوخد هرز صخ

 ت

1 



۱ 0۸۵(( 

 یت کی ےک د سا ی ىن °

agهدییرع بولوا طاق ند اتاپ  

NYا زا 9 لو دو فیت رف ر  
 ینا هنهناا هتسن يا لوبیا زبو,توک بوک هماجنا |
 ید کیا نا هليا اتم و نیس رس کو: رونلوا یقالطا هطاص
 | كن هتسدرب ه درب. زی یه وبا ياجیرب» دف ۱ طار هرس هظحالم ۱

 ع وا نالوا رج ۳/9 خاتس 6 فدا انا نضام نا نت رک |
 ا تالوا لعاف مبا ئرکید رواوا تكعدردعوج ناشورف یاشا |

 ت قهفلت هما« دراواب و قوه ف اس. لاذ اا

 قازب ردنا هذافا امالا ىساناعق كع دردداوجود یهو

 اب هدیسراف تولوا طلخند از هل از دمو فیفختواب ما

 رکو مد. گن هدفدلوا جراج ندزغا ززذ هلبااف نوکسواا

 ندناتناس اس هلو واله * نهج رز * ردذوخ ام ندوب یزادعد نادفن ۱ ۱

 بواوا نیسلارغص زیرو و ..یروماربد»لكناوررشو لاعرومشم | ۱
e ۱موم ناوح نالوا او ورمپ مولنعم یقاباکحو تکرخ  | 

 رک قزحرپ ردندرع؛نادرمکرز بکر م ناد زج یکیاهدیسراف یھ ۱

 ىپ تابتفا ینا ءنجو درب هلا ارواب م ON علا

 لس رزرو شوز وان داچو نسح لاکابور ولو 1
 | ى ساعد اق :یعع» :یرا هجا ,ندم؛هدشاب ردیءهد اش 7

 | ماس | 9 هجو هفضف, ر ولوا عالام نب اس یراهبعتف ,نیلبا

 ار ننکیسالا لامان البلا مند + لوایم و لاره د.د لع یباجتاباوا

۳5 

دنع ر دل هتسم اد دنشم للرب درزاب دیکر تا هک تبوطر نالواهدزفا ||
 | ۱ 

 0 شرت رد وون هلی ا نواف مضهدیسرافو یی 2این ماب دیر /

 OEE هلا اهو میم م رسک هنسأنعم ی ساک

 ۱ مدد, لر تیخایخم اربا هلص فتا رولوا كد شنوک كوي 1

 ۱ :كمدررهاظر املا طوق نیا یس هراذا هقحوه اک یلودروما |

 یار #

J> | 

 ردنکسا ٌدصو

 | ۶ ا درک دکردیتیاورهدنلیذی |



 :* نایرپ#

 6 دیری

2F ؛ه را E 

FES: 

 اخ ج ويف هبااف حف نالوا رحم رام وا جهت اد ی سا كنیوک ها

 حرش لا يجو ةقیلخاینجربخ یخ هيرلاربخ غول لاو ا .٠
 # ناتسرازب #

(N4) 

 هرا هنس نالوادارم یدقع بونلوا لحو ردا تب ارا هسل رس

 ردا بلص هسدلوارب طعت هرزوا هل داسحاو ردیادهع هسلوا قاحلا

 فاص هلا اوه توفص هبزجتیسی روب اشن و العا كموق هر هوک
 | یدحاو منغ * ناب رپ * ردیسلوا ردکمو نولم هلت رود ڪو
 | | یی کف ورم یرلک دا لاما عطف الپ هد وب
 | لا دفوارنوکسو هدجوع یاب ریسک «دیساف ,رد)بعتسم هلا یم

 1 هلباهمهن سو واورغثو نیشسبمک« دییرع تواوا ظاع ندنابرب

  هادنلبصا نکل قوزع هنسانجم قالوا ندد دصاق * درب * رارباداوش
 مان ق ؛اف یر الاجور هبلع ئز ښجر ةغعالع ردشعلوا فالتخا

 هلینغلوا برعم تد مذ هدیرب ديرب هرزوایکیدلیا ناب هدینلومز
 ص هوضخم وادا هه طاف هدر او لا
 لكتب وکرم قالوا مدهدیرب بم هنغیذ)و اایمه واعاب یعورب وۋ وا

 E فإفختو تمس: هک از بی.رعتلا دبعب نکیا:یم

 ۱ ارت طار و تر نوا قل ۋا نکا چوي دهدعب اسنامراریز _س

ن .شنعازرروط اموال
 1 شلح زم مکیادوخاب :دمالک ی هت

 1 هدهدحاویلج ەل غوا هب ضا دار هم یکیاتوا بولوا لیم نک انوا

 | هرز را یغیدلوا روحو .هیم هنا وح نیا عطقا یفوقیم لزقم ۱

|| 
 هدیسراف نالواهنسانع«یقالوا ج ب رلوا يج كق هللاا ن

Pet 

 اره و نایابپ # هب رب ا۴ ردح زب هدسوماقینیداوا نیرعم بلک |

 ردل متم باب دید ثنو ارز کوا ف هنسانعم هوا عینوماهو |

 نوکسولاذ ةه دبسراف ب ولوا طلخندهر هلباارددشنواب خف هدییرعا
 .بولوا هسا نعم قاخ ھ رر هلا اب دب دشن اها رار دا تش دهن نیش

 اشا وا عباس همزلامو تاسوبلم ع اونا ٭ ناتسزارب * ندشمل وا

r تورو (f f 

e:برج یادی اف رای لاا ی رای لفوز  

 بکر

 | مدهدنو نوحال مه بولوا عرف ترد نسلرهاخلّرمم نانلوا



 رد ییم هداسفرب یسعا لاحارداشاو راد لر نکبآ ندا کش

 هدفودناوا لا E نادر ھە اربي هدول در و تاوج وادا

 رادع وض وء رهر راد ةر اع كق نالوا ةد جمر ا تعقاو ۱

 | نکنید مزال یرهژوا سا رلو لی هدقب اب در[ ۱
 ۳۹ هداوا هلا هد تفال تو نخ انطف هلفلوا یس موفر ص

 اثرا دنع ةلكعد مکمرب/یذلارمسلاوه + هلبا ناس قين نکا لالا
 ام الات راک كريد ر لاف ینلا وه هلغل و هدنینشان وا 19

 رهدمالسا لث اوا/# سونرب# درامد یک اترا ا ۰

 ى یکسان هو القاب و واط نوروا :نالوا صوصح هداعو التم

 ار نوکسو نونو اب مص هدب ع هلاوا لیعتسهلباواو ق زهلوا
 مالو ےہ ع فاک مض هدنیتراف . تولوا طاغ ند سنز هللا نیو 1

 هن هوسک نالوا هپ زان غمز ساوه دژ مهن امر ارب دهوا هلبآ ات غثوا 1
 ایناز بارعا هدنروعش شب لنهزف لک هلوا اشقان اکر یالظا

 هايس هدنلکش موف ره شارب صوصح هپ هقزااطبو نباهر سنرا
 یصیصخح هبهرفک سابل معتاد ندنسلوا زر یی ذلو هماج | "

 یکسا دنیا د فورعم فیطلو ضابرو یدنه:*:میورب# ردم ھعنم ا "
 ولواطاغ ند یجورب هللا هینسنءاب و از نوکسو واوو ابقخهدیسراف | 7

 ززد بس ها انذیدشنو نیتیزسک هنانعم دنیلد اقلطم ماسی رع ا
 رهشناتسدنه نادلب مظعا دنبلد ضایبو فیط) نالوا فو اعتما
 زاریشو روان * هروریب * ردشعلوا تسین هلفملوا س هجوم

 كفورمم رج نالوا ماخ صف یژکآواووهظ ندنفا ی

۳ > RARE ac 

r e I ص 

E 3ی ۲  i 

 خیمو قلب رفا اوری ردحزورف هلاموفرح با عا یا"

 ندههعاص لوز قرعو لتف بورق فو ندهن ر هليا تلد

eتواوا طلع ندهرورف هللا ارمضو اخ دمو اک هد " 

 || توفو تااع هددعصات غو یوعد ییاهعتساو مت ردشلوا لعا ۳

9 hibe: س ren or ey 

 | ی رزؤا ه راه ساوقن بونلوا سیلکنو زولوا پب هلغلوا نیما

 و شونزآ*

 .# هرورپ #

 صاوخو مه

 ةرورفدب نحو



)۸۳(۰ 
e I 
Sek هص را ها کت دو دمذوخ ام ندبتسراف هد تما یر U 

  4زالوا هتسش هلبا جک بآ هکلب یراج هدماوع ناسلنکک رولوا

 * هان وهلا وا فالتخا هد هيما هجو نکآ لاس ند طاغ .دجرکا*كنر 1 + كمرب

 دلزایکمو و هکمار قان عاحل هلبااطعو دوحنو انهس یدنلوا تردام |

 یر هنبقنمو هصق نوک ا نوک ناسک ی رطاوخ بیم و ناسخ او ماعفا |] _

 هن انف هلبا هفیلخ نوراهو یراروهظ هدنن امز هيسابع یاقلخو ۲
  EYقجا بوغلوا رتا انچا ندیانطا هلغلوا ار ور درنابز یر هقیط) |]

 نوراهصعت مان كمربیدلوا نا ےن هماخ هتل بصوت تیا بس ا تست نیا :

 هدر رایدیر در لرفعج هکم اب يور آی کر نو تنبل دیش
 "هرروا یوفهاربا ازریمو هوا ب وشم هر ذعت ؛ اطر وم وډ هکمار

 لئاوا صحت ‘لوا اب و هلوا ت وسم اک | ةلفلوا یعسا هدلبرر هدراب د لوا |

 ن دنقاقوا هدکش ت آ .مانراب ین هدب رهش هلفلوا ندسو جه دنلاح |]

 شن دن۸ وا.قالطا كمر هاندا رولوا نل وتم مکر ھ هتوو مان هادم

 [قافت امافلاق بقل ناد نفد ذل وا یل وتم هرون زم تففو ید م ورم صا

 |[ وجو اشفاورغش غعجر ذب هکر دہ ورق هلب وب تبسن صصا هلبا نخزومآ
 || ندنغیدلوا :لاعو ی رکو لض افو ماعتللا برمط هدانهسو مرکو
 || اج هدنرع یخاواو-(یهتنم نارا ناهاشداپ یسف :هلساس قرع |

 نوت تاج نلاملاولمالا هدفدلوارونم هلی غالس اوت لاح ۱
 [ناسفط هلغلوا هيما ی هرامالارا دا ماش ةطح هدرصع لوا هلکلبا |

 ]| تایل نانلوا تءیهنتفالخ هدننوف دیو یز اب هدنسهمتس لا |
 | هزاجالادعب نوا تاق الم بودا فدا صنت امز تلملادب دنا ۶

 هنلخ یور کلر هدنآییلوا لخاد هب هغږلخ هکر اپهصخیلاو |
NLدردبا خارخا ندنروطحن بودیارما ئاس تارد راما . 

 ۱ نیا وح یرار اتتا ی سس ندتالادبع نا ناول امنو ضا 9

 مسلطم یکیاهدمژوراب من ناربر ږ دراو زهر هدنناب : كص شو ەغإلخ 1

 ۱ ةنلوا رهز,هدنارشابو س تنننکرب ر ډلو ا دب ھم

 1 صج و یدلوا تاو :es aa كسفشوپ هی دیک 1
 تارک 1



(AJA) 

 نانلراراتحت نومدقتم ادا طتسا رپ دابا نافرعسخم كر تارغاق
 | لات رآ هدهرصبهدنس رعه لا دوا رؤ ندنسارعش هللا هقط

 ألقع نادبحا سا اخن نبمينهایو مامه شار ةوباندنااشراد

 : ردشلوا رعف هطا شود" یغیدنلوا قالطا هدانعم یغیزون ك 1

 دن وه ر« یاذعف هدیب رع تولوا ذعاعند هبنش با تف اضاو کر ما 1

 یا هکر ادمواعم زرد سیما موب لبا جاوا خف قار لوا لاد ا
 دش هليا نو نوکسو نیش څو شب منبباذنون نوکسو هيم |

 غمس کندو فورعموید هر*ثوغر,*روآواكءدنوکیمشب |"

 سکو لواقف كني ع نیفاک شاه
 هه یا هدنف وار نه اویدكيک 1

 !تابزوم رتشاو :تاقواخم رغصا منوفزم توغرب ندزاکشا شدا

 ی هدفذلوا مزال هبة داف یکدا هر سوشا نط ك

 دعطق ریخت مات هد کک هدفایسو نتدئاف ةثلوا سا |

 هل _داوا صوصخحم ةراهب لوا یروهظ رعنا ظاقنالا هوغو آ

 لر ودت لا یورعع * لکرب * رداندشور هل وعلا یوذ یمذخ ۲

 انس کر زد اجر هل مقم بقا ۲
 بلوز پود دومشم هد هلح رهه هدف رش محیط هل فلوا [

 یو هلبااز نزکسوا و ۳م ن 6
۱ ۱ 

 : بل ازت وا ا ۳ 2 دان هر رب مرک
nیه سبد  | 

 تم رعنا دعا ی ب ھل کت هدزرت رز هحورب ییفلت قهززف هقافا 1 | دومشمووکزدانرعاش مانیمیلامرادنامشاجه نی نیس نبدا نا"

 ۰ كن هیرا هع ج ىس ڪڪر یانعم نغلوا هنرانعم یسهرا هعج ۱

 ] دساف مد صم هربف یزدنول كل ثوعورب همسا نا شرم ۱ ال 1

 ندارح یکنا هدبسراف یعسا كلفورعم موي ت دعونا مابا *هلفشرپ 1

 ی

 ٤# هدرا #
۰ 

 ۱ ye ادرک واز هدیبرع ردت لباب |

 | بولوا طلغ نادراکرب هلباار نوکسو هیسزاف یابخقهدنیراف یس |
 زا ۱ 8



 * ررب »

 ۾ ؟ورهدرر *
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 ااو تاوذنالوا لضاج تورم ننال ی وک
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 اردشلوازیدهاشد نیما ای یک دلبا با شون كموقزمزیط را
 غم يا غرم یکیدلرا اما" تهالنوقچا كفل تابان زکآ ۲

 | تواوا.دونچومان دزی راند نقلا دلکش لوا راد |
 |هدیسرافو نیررطا كلام هلرا مالزی و ده سالڪ بلا كنود هری ۲

 ید كره لالخ مو یمعلفاکو واوومینوکسوات و نب خا 1 1

 اجر هینجس نزلا الاخ هکلوا مول عم دوب |
 هنضطظف اجو تیاجم لاک ییآ یکیدلیا ار هدنفارلبان دژاهناو ایم | _

 فلت هریهنو هری یبا هدفیص مایا بوناوا قالطا فلام الق |
 یا الا كع دبی رخ -ندنعدلوا لس هرمشکنزح داتا ۱ 1

 ۳۴ وا و لب لایعتسا ترک, تاون وا« هلخلوانب زطاو كلاما

 مان ها عاتمالا ید وتلا لع نابج نا ۳ زا 1

 خو ظن د اسا # هدولا ۶ ردش ملا ظص نزرطن تام هدنفل " و ۳

 ندهدوولانت مرا هم لا دهن رە لاذ ەد ترا یی ۳ كفو رعمماعط ٣

 .ع وهابی # ند جد ولام هلن e هدراو ۳ لو یاهم بواوا طاغ ۱

 نوا سام ندبه هدنکا فالق كانا فورغم لطف عارادوا

 3 هدولان #

 عوماد# #٠



 1 سم

9 

 نو ڪوپ تر ناو رندر هناض لایت ا | اديس ةبقنه
 هلع نایلس

 ماللسل ۱
۶ ۰ ِ 

2 
 3 همدم ر

 : بس ۳

 أ a زن قصو ندنر هتم ندب هلیسراف ا
 رابط دای نام کسا ا نی وال افا یھ | ءدام یب
 e ا یا خش وتاب ناک رب ور عا اما د ودا تا شال ودلوج همار ه و

 یاب ون رفق اربع عالم وإ وا لر ب ولو ۱۰

 0 و شاه توتو ندع دان کانن ةن ار انو مز ڈرا ناو | ۰
 أ ۳ ادن ناو ره ارز رسنانهتهالب و نج كلوک طیسازا |
 اد لزا فاضوا دوو هدنا وبطسوا .لادمفتسین راسو ظعو دلچ و ا
 تره زدرو ما ونو و ناوه نانا نالوا فتم ۸

 رع ٿو ندنزت افرا اف عازا هدینادوام تال ۱

(E 
 زا رک کک رب و اوت

 ۱ 7 و هد 77

 ۱ ارم حوت یلاق زرد زا ب ولنا دسر اد منو ےن هدسزافو
4 

۳ ۱ 

 درد تاکو ر رر هززوا قلوا طرب زان خرس تودنا ت

 ایام تاتا لای ادارا دانا تشى
 روض تكا زا ئ ءوت تک ي اوا لاواوانالحفماخ

 1 نابلس

 ننال ف و الدار خا هیلعو این اا شراولط
 | ها تا یو بول وا لزا چو لس هط ماو نیما كلب

 | ۳ را آ نالوا اطا یاب نیس دل ورابط یرلاوارا-و رب

 ۲ یو جوراب ۳ اد لایعو الا بووو یی تضخر

 ۱ ور ید ةماعلا ناو 4 هدر و دن و زولطو علو قاشا
 دو 1 ۳ نآهلنقافثاو قافو ناز كل

 ۱ تراس ش
 ریز انها رام كن هرس ت واوا له نامزناهلس
 E ناد ايوا از هوم اوین ارت الو لات هدیناق

 ید كن یالاقرامیرانوبرب هدد مایاوام دروخ لاس هدلجم نالف
 ۱ قرغاناقنا ینهاواز اتتحا تواوآ تنه اد هنلفعش د وشنو ئر ھره ره

 انار یوا یک اخ ودر دا هدالبا وخ یدلاق دجارب

 .یسهلجهدنژ هر انا

 - يقم چ ۹ و س ۳

 o a 4 و : جم

1 

 ۱ قدر ا کام ملا 82ى مارم فولوا تب تک اند هارو



 ۳ و ءاود ۳ دو ها 7 ا لامن هن ول لای

  داعدا دسراف ردلنعتسف هثس انها هو نیما 2 ا * الز *شعد

 | هدیس ,راف هل ا وط ردعوضو ءهّسانعء یا :ماعاوا یگد صرعو لوطهکمیال ِ

 | تناح هدتاداجن ایلکو ود نانا ی !یرخ نباتا هک قع دعب اروک یر ۱
 اندا را رال تعفرانرتکا /نونلوا ر ارت ءا ةچوا تج :ندب درک صا

 فا, دما ٤

 ژ د دب یی ا :اقتع كني اذهمم ردیاب ,لاعتساالا "1 ارابتعا

 یزال ه دیس هل ھم تنسل و هنس[ عد ولو هناا ,

 :تشواوتااور هزز 5 6 كرز هدنتیتجدنم اعم یرافوبو,یغاشا

 لا فذ شاز كوف ره زب ناور دچک ید قالطا هنسات

 كلزارفا دوام ندنتخارفاو زدبات )ال دزرب لب هم ءارنوکسو| ۲

 هبسشازول واهبشانومسوهوب رارف a کآر ولوا دورو هلا واوا نوکیا

 ید شاه زز ج یون فیفضت رولوا ببشن مبا نون ریسک بام ||
 کوا باا وم یراق 3 ۱ 8

 ,تتوطر فورعم نالوا بیضنم بس ن ر ارج یخ ب انا ۲ 1
 بواوا ظاء ندغلب با مو مال نوکسو نیغو اب قفهدییرع یا |

 نعگلان * راربد ان شک هل نیش نوکسرفاکح مع هديسراف |

 سو جیب یمرافو یا كفو میل هه درد

 رد نیک دیم یادم هضرعاو ارد با دیک | ۱

 ۱ زوو لامتسا ی درب رءابت هرابتعاوب هی اف ك کیو: قلا

 ۱ ۱ یک هدنذرافناسأ ننام وا لامعتسا )ید ر .هنسانهم یی نا 1

 دلار مه هنس ادم تسکین هو اقلط» هٍنیسراف نالا ۷ 0 كوا .ماول م ردلکد دیعب وا زنز لیا: دلو لعرب هيس اعم 1

 ۱ ارو اف مے لیاعم هسازولوا هنس اعم يراقوپ زازف نالوا نفخ

 | اوا ا رده کو

 تن وک شواز روفاک عفهدیز رع بولوا طلغن دهنلب هل مال ن ۹ ۱
 ۹ الاب لری ربت بارا نو ؟سواپ وات هدیسرافو مزرک لا میم

 قو

 ال ا و تس

 "دنلبو تسي ق

 ررو را



 رش ورخ عفوب-
 اجر
 فوم

 لوه# هرکا#

 . 4 داحو هتب ا

 * لای

 یو ا ھاط لادیسراف یاب لار رنج تالاب هلبااب دسو

 تورو و ا ایا ۱

 aha f e :همشچزس الوم تاسف كا٠ كةر و رھان رهن ظف همش

 رالعوضاوم سرت ار ن وک اوا قف هنس انعم فوخ اقلط دیښراف
 |توکسنو و حال رسشکو اخ هد کي هکر دنزابغ ندنلاح لوش یجدسار ھو

 لز مال نوکسو هاو و مو تن كن هلکات هبا یسراف فاک

 | هدنرفیر یوم محطا كف لد هدروکر اهر کاب رپ ذ لوه|

 ادم هرلتننراف بولوا ظاغ ندر هیات کویت ا لاد
 7 نکا | هدناوا» :نارند هرشود هلباهفورءم واوو

 ! یکتفاطو* ما جو قاط + يلوا ولو یدال ها ذفص

 دیارولوا و E AI مال تی

 اتق نالوا ینصوت

 مت و را اش ترض حی , همش اج یواض ب

 "یی ر شرافت هر .asl ۲ تعضررااعفعضرم «لک ل هد اهنورت موب

 ۱ " رادففوت لدو اندر عم زاملفا دار a هد هلال رانوسروس هل اطم

 هلنامال نوکشوپاب قف هداتفج یعما كف ورحم یب ندنابولخ عماح
 ۱ انوکشو نیس و نبع خف یرهشآ ما درع تولوا طلع ند لب

 نون وکشو همه خ ةدسراتو لسع لب مال
 ك اک فک حو

 ۱ یزلعما دیکر كلج هلا لج یر ندیرع یاغلب 4 ,طا دیدنی

 8 یکی هزاز ا اما قب یاماها فا طنطا ندر ھاط

 ر

 خ۰دیمراف دارو و هتنانعمرتش عفو هک فوق دارطتیا :شعاد ۱

 ۱ وما هلا ميمو هر هم دیکر هکر خعهوتاما زید نوجا هدد رعو |

 | نال رر دا دیما لبا همه هدیسرافو :اجرا لیا اره هدیب ھو |

 1 هتنالع

 ۲ ف زام اوف-یکر دلباراخداو مچ كروز ۷# لای # ردن اک ناب

 | نالوا ها م توا هدیسرافو ها در هایم المخ
 ته رشعقا ارش یارآ بودن ادنصق تواب طا عونرب هلا یزد |

 بک

4 @ 

 ی هویت هیت =

 ر« 8
j TEEN 



۱ 

 ۳۳۳ هم چین چت چا
 ۱ اس شات ویت دلو چم کم هو یاب دنا ۱

 ۱ 3 با ۱
 ۱ انه هموق و رها شا آخ ور نرو یی و ۱ ۱ e طه موفر حر2 داغ ةد هیلوا قالطا هاررو/|

 لا لش وا دماغ ن د میدم یرامد,هسب جد هن ابی رکيو یرک ۷ 1

 ےس ۳ ۳
 سس سس

 )ر
> ai a 

go 

 أ
 ۱ وومم قالطا يانو اوبا ڈا لال انب الا ني ان 0۸ ۳ ۷

ش لا قرا میاد همايتلا يب هلع
 7 لپ ها

 ااغ نوکسو ںیہ ۋا ایام حق پودا با رام 1

 ا

 درو بص راپ کج دالوا رک او7 :هلوا سا یچدر هارزورت اس

 ا اه نۆ د مایک ساق هرکی شیپ ی ۸ مت ۱

 ایک تاکو 3 رود نسم وا بوجود ر ا مااا

 !هنوب یمدیصا در اتلسجو تز 3 جو لس وه چ > ها |

 | ژارعمرو هد ابرار نوب هدر وق ييييريو نکردم

 [ الا وا و ومشت

 هوا دل وا لاا وانت اسو قالو و رر
 : طاع قد تا لب وچی يا ځئولا دم دینا له جتا هثلقو

 ایراد هم زود تاتو هلا موب نیس یبسک ۱۸ ع براوآ

 | بدلوا یررهیب تنس هغاپ یلراق نا تو دن, هدیخاب نوا |
 راپ مسا نالی دم اوو منا ایی هدیکرت دامو

 | لوا ناشد هاب باقی هحاب بیو ند ماپ یزو ها دع
 1 نت تک ساغ كامل یک > هاشم ید وج کښ ج

 ۱ ۱ ۱ رشا دش و 4 ' ےک ۍرلتا ود بفانمو ن صصعرپد رواواد دوجبو

e۱ 4 9 کت دن عارذزو لوط را  

e 

 نی هدشنلوم مان ایزولا عقب دج هداذ دیکر تا |

 أ دكت جا شا لع نجلا اع طارد ولا لیا اظ ےیل |

 اس 1 ولرم تره لیسو ی رارداروب دوی کنی ابرج باجی ام و

 زا

 ۱ ٍ ۳ شا داخل او ۲ دن ها ر



(1۸), 
 نواه رافسا نالوا هدوم براو ع وفو* هدید : لا زوم 1

 دورا ردلوح هدر هه باس هک قیفوت یی امه ر دمولعم

 تائ 2

 اب اے < ا

 تو٥ رطح هد وا # # ٽوھرب %3 ردو وم كنبارا ی یت هرو

 "هلو

RS ۰3 11 11 نا 

 اقا ام

 4 نم هب وع هوا ا ر اگرو توانا تلالد

 را مول ردآ هدفايعريقرم ی هو بولو ید غ

 لود قید ام نوا لب و دا ند و
 یابدم هدیءهراف سس لر اما, فا فور نیا یرزدو ر * یزاپ

13 
 يجد مدو ک ات اط: * ,A زرد ی اب مال وکو

 هدیسراف ردع 5 لا رعتشا هل لوا ذس و ا ا ا یک یم

 1 او

 هد سبب .بولوا طلف ند ناسا N مو یا هتک تشک مر

N 1.ا زر فا هل ۷ رکو اطدم 79 ۰  
E دبصج» و هی تزد لوق لع

RKEزن  

 دم ناب و ردیاش تام ینالطا ۳8 بس ناو سو هرسراف
1 

  eاو

 ا ت فا د ا نون ن وکسو هب یاب

  PP IS EEضرب رخ |

 | و هزوجس رانا ورا معنا تور ضرالاق رب رسو “مهر

 مبانعم ترد نوا هدسراد* ز 6 :* رار یا تیاور فل را تدا

۳ 

 | پونلوا جم "نکا رولوا عدم ید ؟ب كن ساصح) ا

 هرلندیا مر اوت ی ینیدلوا كنفوو بوط ید هدر رر ا ا

 ۱ E را ی بوی بر

 ۱ كروشي قب 1 را جیفیدلو نرم دن فا ی

 بک

 | دد هراس ا هرروآهجو یتیدنآوا ن نام بر هدهلاسر هحانبوا

 نسب سم دیر پراوا Ele تدوژاپ هباوو ۳ رو زی

 | نونو توس ریس بیر یاو یه لو اب دام کرم ند ءيا

: aE: 3 Ona. a 

E 

1 

ک مردرو هلج رهکم ردزکبم ی العا
 : | بدیوک مدد نرو 9 و

 اھ یک ہن

 س

E f 

 مت ۶ ۰

 تاودماظت یارزو هاما رد ا قالا هب رک

is ی ا E 
`" 

e. 
. 



 زرد نوش ها نیش عطه ديب رع تولوا طلع.ن د هزاب هلا هر

 اولا مار 2 ام ا ۳۳ الا

EETسا  

1 
19 

8 

AN 
 فور # مدان # ا محازلق زوروا ناب هد 3 مص ۲

 ۲ ندماداب لب زاد يا كر روم لرش 1
 7 ت

 ,هبداب * رازید رول هلن واو ا هدب رع بولو

 س بس د

1 
 ,نالوالصاج لر عج ر !ندروصحعم بثعءام # قدا * زرد دنع رضا

 ید هداب هلن ادم هدسراف زالوا طلغید لاذ بولوا صفا

 یایدمهدیسراق ن مآ كن هعطق لا ارم کا * هحراب* یدنلوا

 هليا طلخو جرم م ینهمولع:ناروا اندر وکو در کوکو هلخر هک * توراب

 ۱ اسر اس مدو e نوح زج قداعمو كيو «مهد نالا ٍ
 : ۳ دیسر اف ی ما كفو ها یس یکد دلنآ عاربخاو داتا )و 1
 ۱ نیستم ہد خش هدیرع تا نددوراب لاو ا /

 سویلاس فوسابف ندبا دا یدور اب اما روتر را هل اروا ا
 ا بز هلغلوا راک ا ةدنس هب ردا دارت 1

 ۱ یاد ارطا هدقدلوا هدیسر شتآو عضو هی, و قد ی يطرح قزدلوا
 ۲ یارحاو ریثکتو طظفح شرج هدکد لبا هدشاشف یکیدلنا ناشیرا /

 عارخا ید قهرجخو دالا يراعتمدورا ةلیس هفاضاروک وا ۳
 هلوبماللسا هدنلانس قد كنة الصفا هيلع هر ڪش 3 جت بود 8

 بودا ےل یتخادنا هری و تبي ڪرت دورا هتسیااها ب 18

 ۱ یا دان ل را كنفوتو ب وطر اة ۳۸ ۱

 | هنر لادوابدم هدب رع عسا تاک لموخرم ؟وفورح نا الاغ ن دارت
 ۱ هل نواز نوکسو € هدیسراف نوآوا طاغ ند ةا اا

 ا e e ۳۳۰ س

 ل

 1 قذانلبا لاذرسک هدسرگ ۱۱ هلیالاذ خف هنس عیب ی 2

  RSقد  eهدناب رغم دا یبرعم ۳ ۲

E i 

 هی طنطسف ع نکاردیاناب دراو وغنى اح بلاک موج روید ]

Kae amon, es 

۱ 

۲ ۲ 
0 ۹ 

 3 مداب #

 .# هرد آب *

 1 يدا »|

 * هحراپ ٭

 * تورا *



 طاقسا هنعاق

 فلا ت ناو

(11 

E.ی ا داب  erkeا هلفلوا ء اش  

 "ندسرفتاغل دعاوف ول وا كعد یو لار یاقورض یسییکرت

 رارب دید , هش داب هلا فذج ینفلا ئ كهاشسدا یک فو هاسو کو

 هبات جواداب هرزاوآ 7 ا یراق كنه ضنهجولاالک لع

 اشو رھی هکام لنو ااو ۳ دارملا ق تاج یاناعرنابسانالوا

 ,هبجو هیجوت یر هلوا رتب هدست و تسح اعءارو نیک ندسان ۳

اشداب نان وا قالطا هنیطالس و ل | وام هدنروصول
 یلصا كفل ه

 هکرولوا عالم كم د رد یاش دان نالوا بکس ع ن دن زج یکدا هثن

 دا ةا مارف صور عناد نالوا رو کم قم

1 

| 

  PEرفتم ید یسلوا یاش داپ یبصا كناش داب نالوا ۴

 هکردتبسن هراناعر یناکداش و فوزرعب هس انعم هنر نخ ےک رولواراکشا ٠

 .نکیار دنا:ضزا تحالف عارذرب نداناعر ماع هدننامرزب ووا وربسخ

 ۱ هاعو هاوو هار ییب هنطافساو تانا ,كفلامفاو هدهاکطسو نالوا

 || كهشو ءاشو تخت تاانو هدنا یئاثو ناسا لوا بو دلا تلالد
 1 هک هنس ان همالعاو رییک ندنل امآیلوا بولوا یس انعم چوآ ین

 ۱ نآوسهاش میولتا 1 وباو تر هاش هتسالعا تا كتهدیصفو لر,

 |عرمهاش هشوف نال وا یرمکا الرونطو ها ار ءاشەسد :رطعسا اوو كلشبا و

 1 لاعب بخاصولیصا یاابو هنسانعهداماد یسیناو یکی الطا

 ردراکش|یعامح اهدناهاش دابهلبا هب راتا مح ڭا هلع وا هنس انعم

 ١ ارا هنس للصا یانعم كرف یا صف هدهسذآ رونلوا هظحالم

 1 ردماش ید ی رارب رب هشیداب و ءاشداب هاو ناناخ تاقلا

 1 صم یس یب ؟رتی انعم هلغلوا یاش هنس انعم سات ماوع یرخاءرحو

 اهدهد هبسراو تاب ۱ بولوا جج هک و الطا یک هنا دل وا كعدهماع

 ۱ ف ندنلاتماو ف کاٹ ےک یتیدلوا اه سام ااعرو ماوع یاشو ۱

 1 فاک اما ردزرح الصفم هد راوئو تاغل ب کل د دلوا ر وړ

 س ہت لد چ مس ب

 | ۱ اود: لانه یاب یدعاوف یرهلوا هدایر هد هد تدسا د کی ول و 4

or: 
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PRS r a KRN A A2 ۳۳ bs ا 90 ات است و ۴ ی 

: Cerrar 
۰ 

  2 E 1دینی

 عن دا E SEET ناف الب e وا رب دو وه تام و

 ۶# هام

 اور هلو من هد ید و ریس ۸: ”a هدفدناوآ فخرا تا

 گ ۴ و میخ ل زی سی او قاوف 0 Lt ۷# ولو! هتنآ

 9 بم اب من
 دی را ناخ اسر و توانم عیره زوال تب 9

 ملف دتفاوف هدهد یش بک هلا هنامز لهآ ت را يسا 1

eha ۳ ۱ار  AAتو 4  

 هدف ۳ دی تاس .هدقذاوآ توف ن نک مهم هدرو زر لو

 ام طال اعدرت یده تولوا نفع ى ڈلۇا ا5ا 4

 نا ی شل ید دیلوا رغ اوف را ینابور ھا 1

 هدر ام نکا ساوا e ءار ورق نروار هد دغا

 اک ا ۳4

 ةر رس هدر ع الات لا ٣ت و ره خم ی

لد دلا ورد س كفو زاو اانا ی دمر 1
 وب ی ناوا *ر

1۳ 

۱ 
 ا N تان نوع تم : 2ھ كاا اا

34 
 ۱ فو شمع نالوا لک هلو صو هنارا نام ن تیلور

 ۱ هبا نیس دمو اب ٤ هیس, را تو واوا تاق نران نّوکسو ۱ 1

a fقود ناو نالوا ماا لر  

 ب س اف فدو
WS 

۰ 

 ۱ 1 نوا و PE یس EE خور الو ننوت بل # 1
 و ا 2 دع تولوا طاخ ندا e یا ءا ا ۳ ۲

 یس نا لوا سل هانا یاب *جوباپ# رج ۱ هلا

 ا a م ناب دم تک رهن i دا سا

 هليا لاذ دمو اسب مک هد ن رواوا طا ااا 0
 .هتسانع یجووا و e ا :

٣ 

 ۳ E تلاستو ارادت ِ

 بد اشد هلا لاد ۳ بک مد

 | ددزاکت ی دو هان اپب او الا ini هر ظو وا
3 3 0 

 ۱ 3 ۹ ءا فرح

 ا تفورعم ؛

 0 در دال هاب فاکنوکسو مارس کو ¢ 2

n 



 را #

 رسس-لع یا رط

 ید هبآ مزالم تام یدل وا هیاسمه توش دنا یرابا صاخ ۱

 بارد هك راک ڊا ا ضصعههاش ناتو هر رو الواهدفدل وا ر راکش ۱

 : ا ضازواوا نو اس هفت او فتو لغ خم ا

 .نکنر هحردلوا یی ابفار رخ و سبب داکا ینیذلوا یواح كوفر - ۱
3 

 . بولوا شب قطز جراخ ار طاو لت ور را دشا ااا هلباادا

  هتعیدلواا ور هکعا توبن ی اع دولت زاد کیدیزاب كيج >تشدرز ۱

 1 هادی و ل اوا عو صوم فر بام اعم ودود علم .a د اح را

 صد ےل هک دانم قو دا نالوا اعورهلب قاصلایت ین

Ege 
 ٽن هر ال یارعش یس وصد سو دف ئساد وف رول را تومور

(14) 

۱ 
۰ 

a 

 8 نندنعب دلوار اک قم هلا ی هاشد اتافنلاو راضحا ۶ یسودرف تم

۱ 

 و
 .دشنارمماتم سکس زعتر د هالو ودر نعمت عافر ظنوحا اما

 غ یسودرف او لرخ تف اوا ید ی ال د کت د نج رھ.

 | هصوطخع دارن :اتهد رام اعط * س اأ

۳ 

 :هنینرافو فارع لایا نع ف فدا رعب هر وسم ارا

 ae هاتی ۴ دنا # رازبد یوب ها اندمو منم

f 

 هلا اب دمو زر کو هز فهد هد سراقب  زدلمتسم لر ا ان ایکس ۰

 . تولواطاع نادا اراد نیه م دو هدنتیحاو ءاب و كن هی 1

 4 الرف لح“ هلا مالو نو نوکتسو نیھجو نیس مح هدننع
 ۱ یانو ف وة کنن رالالنموربعض اه هنکردالیه لع اع مواعح ا
 هلوا دمو روتسم یسارو تفانشو لیصهو فیطا مسج ره ۱

 ۱ اسب كفا مع نمیچلز ظا هموق رم ۰ ماا ڪڪ رولواقرم

 | یدغاکقدسف ف طلو یوتسم هلا تروص یریغای و قدیالف
 هش ور كن هنیکبآ قجهلوا هننآ بودا هفیحص قوقشالب هدنظاغ |
 | توخاوا هفاضا قز ریل ابو لاو هنر وا هرکضا دقدنلوا شرف ۱

 قصالم هب هشش یورو لخ همسهجول یالو هل لر رم هنفارطا ِ

 1 . هلغملوا لانو مستر مهیا س < هم وقزد حسلاکشا نالوا هدنلب اعم

 "هرانک رادقم ا :ندزا شا یره رسوب ردده اتم یسلنوا

 سامو



(4#) 

 هلو اب دم و هزر ر ن کج هدب رع ردر وسم تای زاباص انا

 ۱ مکح هيه ردطاع ندرابا هلا هره خف نالوا ی كسايا

 ساک یرهش 4 رعو ترش ندس وطیسو د رو ننسح مساعلاولا

 یدععو  یرفو یرصنع یسارعش جاو یسامدن صخا ۱
 ند رابغا اغ هلبا مادنا لک قا زرا .نوعا ماعایشون و شبع

 ۳07 هبه ءور م هضور نالوا هاکتهزن فطاا هلس هنحالمیاخ

 تحارب هدقدلوایردهاشم هدزاعهلبا بیت بی ی و

 شوخ مامتاو تاوعدیناد هناکب و هک زز دیا هراشتنا بولوا ۱

 .دعایصمررب یهیدب هفاق كن هدننزو یعابر هرکصندنفلاو یدمآ

 :یمولعم یرعاش شور هسیارواوا یار دف هلیمکنرکا مل دیا زا 1

 ناسیلوا یمواعم یرعاش ر وط هسبا سانشان رکاو ردنا لو ۱
 ندنعروو دهز مپ هلنا بل عھد ردلکد زیاد قلوا سلج مه لبا

 لخاد مور ۰ یسودر و RE .ردنکم صالخ

 ع یرصنعالوا .یزاو ناسیا دادعب رولوا یر مزب
 .تخردنام .ع یدک +عهدعب نشور دشانب هامون ضراع نوچ 7

 زاد نک انک یه تنور 2 یحرف هدفزو . نُشساکرد دونم لک

 ۳ نادسودرف هل يس هظ>الم یدلاق هذ اق تولد نشوج

 | ندنلبمتهلبا یعرصم نشو دیک ا دننام ع هدنززابن[
 اجر نام یحانعف نا و ا بولاق تربح ناهدر ت تشکنآ 

 اینا 35 ۸ هغو 1 و تحاصو ید یسودف ااا

 دم | تج ی رج س مے

iنم و 4  
amo7  

 «دنب رف سوط هلبا نیشو هیسرافءب مف نشی هللا تربح بج وتم

 ندر یار لا هبم فاڪ سکو کو . یعما كعیسو لغرب 1
 ..كنج ه دلم لوا هلبا بایسایفا  هلسلوا یان كلارا رومشموا

 ۳ با ترهشوید نشی كنج بولوا بولغم رایت اروت ءدنرلهظع
 ینا اسا مر ماشعباب ات نوکلواو نون تماغب نیعماس ندنعالک ||

 ۱ كنکر ادتهاکماز | هنهد رغ نوردو لوریه هاب رند نیم اسب نسحا

 | كتفو ناطلس ٠ نکداهدمابف هتاولص یاداو بةزنم هنلوصوربخ

ْ 

 ی" ر2 ہہو 1



CD. 
EERE ۱ RENE: 

 ادم نچ وم ر ەدوجو *راپ رب ره هدیمعلا یلو تحارو شباس |
 |! یوازایع هدپعلا رردبا مالک نخ وند زعناق هزل اح هنن هساوا

 کسا كرا مابا فورع هدنیآ زوم ندهیمور روهش # روخاب مابا || ؟دد> ۴
 ]| تولوا طلغنداروخا, هدننزو اروشاع ندهصوصح ناروا هد رع |[

 درولوا كعد یر نازور هلغم وا یصوصحت مسا هدسراف

 ]ا هجنراو .هتسشب یرکپ ندنزوفط نوا كز وغ هام هروبرم مابا هدن اف[ ب یجتروص
 | هلباضرف یخ د نوک ب هبهموفرم مایا ردفورعءینددلوا نوک یدیا[ ها تافوا

 | یراصتهنس سار اروخا مابا لوا موبهدقدلوا مات نوک کیا نوا
 ۱ "مایا هلا تروصو رول وا یسرهف كنا نون اک قآ هام نالوا ۱

 || یدرو رح كلوا هنس هليا سابق هپ هبقاب روش مشع یدحا |[
 ۰ مت a هدلوا مو يعي ردن دباب يج یعج او ناب اع

 [.ندباتا ع ولط بول وا تفد ل اکهفالتخا رابسو اوه بت دشو

 | ڭا تاک هم هل سفت :زونوا تعاسبتعاس نکرد »یکی غو :
 .ندنلوا ۰ دنسلابل هروب نم مانا هنیو رولوا نا ام یلاوحا كنعان

 | یرحسبودنا عطو هنتح رک جر ینوزوم هد زادسفمر ةلبا ادب
 آوت دلبا ناي ناو كن هزر روهش یافثو تفخ هدقدنوا نزف |
 ات اقم كمروج زونو كا عاتما ٭ ایا ٭ ردنڈناب رج كل
 | یرد شم كن یاب یا ندنالب هدب رعررلعتسع لااا و نظ ندلاعفا
 | واونوکسو ارم هدیسراف .بواوا طلغ ند ءابا هللا هزمهرتسک

 | قوج یرظن * ماشا * رربد ینا درکورا هللا هیسسزاف فاک فو |« ما«
 | اصوصخ هنس انعم دلو زم. ڪڪ واو اموع هتسانعف هند نایماوا ا .. .

 |'ردعراش یامعتسا هلیاءهدمورسنکیقر هلوایج كد ندنا تلالد

 | بابرا یضب بولوا طاغ ند ماتا هليا اب نوکسو هز خف دیره
 ]| رسک یسسراف بم هنی رلکدلبا دّق نساباب یبعب با الب یمینب تل

 اقروا باقم كنب رغوط * یریا رولوا نارذ,ینمللهبب ع ها دمو | « یربا ی
 |: دیسرافوجوعم هلدا مم ضط هد رع بواوا طاغن د یرک | هدیباتغج 1
 بیس وطء يس ودرفو فور« ندا اجرءاعها ؛زیا# ) ید جک ها فاک ف ا 4 +

 یر زو كنب ورغ دومحناطلس نالوا بیس هنعج كن همان هاش هلءارمآ

 .# ابا *

 ص

 صا "
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 ا۳ا رردا ناغرا هرات د ضم هاو ۶ یدک لو نن روا |

 ال امماو لامها هداکا هلغلوا سارضا ی. نکیا مافرمص موفرم م# ۱

 انوکت ند هععتمو هنفهتمو هلدنم مو نالو قابهدشارطآ كر هدنا[

 هلیحو اذا یرل الج نوک اعام ند هم زاغ لکا لاماالام اف ندا |
 شوک ندب راک بش نس د نر دق مدع هدعووز مرش ورا دتا هداننفو 1

 و ثحاسص دوسا یدالواو ناهتحاو را ةا نر هما هنناهدو ٤

me name men eames meme < 

 روش اذسب هل را هلیارارفهخنار ور شومزررههدنر ۇق ىر ددو شا

 زادتفاود لشرب ندنراخا هکر لشرب ورارد هلئزوضوب ةر ذب صا

 هام هنیرذپ در بوم 1 .اراکشر وسر ندا دو تاض یزرا مه

 درو

ER 1عادی هرب وند قفور تعاسنارد هیطاےدقنر حبه,  

 E a ندنایبلا رام سوبع نامرد ی زردپآ بلجو 0

 ,قوب يظح كعلزکلاب هليا لاح ناسل كر ولج نق نکا چولو
 زهر هو بلج جد یتقیفر یاابور ۴دو رکلډ ندنراپذاو

| 

1 
۱ 

 یدمآ شو ترو نفح لوا درک دکدرونکردیالاسراریلد | ۱
 هدقدلوالماح هلبالسانت بت اغيار هد |هبعالموتفناعم هدنرابداوآآ
 | هدوسارابک لار اغص رس انسرومظاما رارونلوا هیاعم هح رکا 1

 هليا ر یره چه رک هدقلارا ییا ندنخیدلوا لصاح اا

 | دامو وذ تاقوالا نماتفو نار واوا لصاو هدیص هدفانظا 1

 هره سوم حافرب هدن اد٥, هدنراف ار صدا و دوعندادرص ناک هبرک ا

 هکر اردبا شنزسم هل يوب هلا فاصلا یب برض یی اور وای: دک د روک. 3
 ۱ ردرآفوب قجنانشیاساو مارآ بیسو رجعت یلو مزب زا هراصبیهیاآ
 ۱ 1 رڪصا هلوارغ:صع نامردیب هدد ام ل عوز هک س هز ساق 1
 ا تاراو درام هدرازبس رد ررفم یدیعنو درط تبسم هسلوا عفد 1

 نس هدرا را دا هررض داجما نوکان وکدن اع هزس یس هاف هناذوبا
 هت د كتاديود نم اظعو قو رع مزب هدنربباوج جد نازهک رد ۱

 | | هلې جور ن هدنب هداز هدنب نه اکل چه درک تبیرت رازبو هدرو رپ
 فالخو ارا هغلوا هداد اضر هثب راربعا یفزج لکدررض ۳۱

  ۱ ORR e e se PINE» On HENوا ۰ ۳[

  ۳ nye ۳نف  er ıs an 7 ] rg EAD trop ۹یوم

7» 



 نام کما ات

# aaa % 

 ۱ تی اشیلا وکار لا نو ایسلا؛نودم انا نودناسعلا نوت ا

)87 

 | كاذام < ندمار بک بیا هدقدارویب نهدلاءازنضحو ابا
 لات نادا اةًارلا .راشابا لاوژیشوبد +. هتل لوسواب

 | شواهیب مو ءدلوتم هد اب یناداو انسخا نمی راشمروب باوج ود
 ۱ نشان ل شد هلغلوا یوم كر ضخ ا ءار طخ ردرب دخت نادانسح رم
 | هتسانهم نیبرس قرعه كنیکرس هدسراف بولوا وچج قاز هد نفدو

 |( تۇ هنس نالوا تبا و تبان هدررالح هیون هکالهبذرع ینا
 اتنا نالوا اغوز هدراز نچ اسو مناسب هجرکا ہدنوارظو|

 ا ءو ردزب هليا تدسپت هتتبمهاما ن اعشا یعددلوا لساف هلدا ظنه نسح |

 هره اظتروبض که نسنزه راتب ردراکن اد خد غ دنآوادنم هداف |

 نوا لاش هل دی افو شین طبت یللصا تنیطو للا
 2 00ا نوناو | یزو لش یدو دلا اون سی ایا

 | کربخندنخیدلوا هنساسنعم عمو هفطاع واوفرخ هرزوا یغیادلوا ۱
 ِ هللا دی سا ده اش هنعیدل وا دو وق جد ەماغواۋ هد هلع خا

 : یپکح یغددلوا عداو كلا نع نوهاللاو:فورعلا نورمالا

 | تاز هال نولرقیس هللا دیتا لاد هدفمک ھن رشت ہار وسا

 | تول وعدو بیغلاب اجر ملک مهسداس.هسج نول وعن و جک
 ] یدافا تنچ باوبا هدنروضیغیدلوا دزاو مهلک مهمانو ةن وس

 | هج باواق اهبوناتکفو اه راجا ذا ج هانی نا. هدقادل روي
 نایب ۱هباوا تعف اه واحادا نح هللاب دیعتسا .هذق دلرویب هدافا ۱

 [لالدتسا یفیدل وایدن كءخزودو نکس,ییاونا كنشېب ندنسهلوویا
 | ددم ولعم كنيلها تاهجوت نالوا هدناضتنو هدایز  ردشموا

 ۱ لے هلیارع دادتما هد روخ لاس غراتضو رهغ دو دسار ۷ هدم

 ۱ نک متم هلباوارج و لبش | ترک یس هرن رج لوظ بولوا هدد نارا
 | ندنژ هیارجا هلغاوا مت ندنوف فعصو تط ةوفو یربد مزه

 دسم

۱ 

 [!باجدالواو نازی و مارا هدنس هو جیاودنک هکر واوا داوا
ا و تاقوازارماهبالابیافصو لاح وب زلەدبا مایف.هبهعوتاوقا

 | بام

 aE Baa : ۱ تست 3 تم

 رومآو



3 

۳ 

1 

 متری * راد تاوخ هلبااخ دم هدیسرافو مون باواو ثوکو

 ۱ یکی | فورعم یرراک د روس هدرو ئور نوا عفر ىو ناتداوا ۴

 ؛طلخ ناز اه هلا: اهو همه دم هدب س اف ی سا تالوم مه عوف 1

 یل درد رل اار ایکو فنان ءاثخف هدنرع تولوا |

 ۱ نامهاو طر نالوا رارگ تویلوا فوزرعم قرو زاها هد دق 8

 | شی مس نوجا تخاادرب هیهشقا یر کس دنا مسن کلاه لب ۱
 | اشن هدنعب .هلغلوا یمسا كش یرلک دلنا الط لوک نادا تنو

 .ددشنوا مسا دهم اشم هرلن الوا الط هب هفرو یورو لومع ند هطروعو

 ۳ ند هب رها ظ بسر ءاضعا د وج ومنه دنا جک * قابا :

 2 هلبا هيم یان دم هد ءسرافو لحل را هلن مال نوکسو ځینو

 شسواو هادس انعملع نوا ندنالسرا یتسفن# ددال كاا

 ندطلع نددسالاو لابا الا واو هدننع هلغلوا عياش ییلامعتسا ۱

 تاو عطا كادنادیم دا لصفلاوبا لاثما شاتر واوس هکی |

 ءارصضحو ( بابا نالوا دراو هدشربش تیدح هرزوا یراهدنوت

 هدنءالکن دل اپ نصیصخ هلک انااربز « ردیف اکلیلا» نعدلا ۲
 کس ید کا فرش ثەدج و دەت ناد ةة اغ واو نالوا 1

 لعف نکیدردقم لعفرب بواوا  نمدلاءارضخ کرذحاو یع |

 كجاحناو زالوازتاج یف دحكلواو ملل فطعع هنیززوا رقم

 ار وجو ٥ ۴ كم لاوعفم هکر دانم ید ندنرب رګ دنس هیفاک , 11

 واو تولوا نوعا ردع یرخا كي هعدزا ل اش ن ات وا فذ 2

 مالکو دقت ردنآفطععهنر روا لوا لماع هل اع ع قدسا هلبا هفطاع ۱

 | هلغلوا هنس انعم عم واواب و. رولوا كعد .دسالادع اوب كقت قلا ۱

N 

 ۳9 و هوش 1 *ل رد ج وف جوف دل و نوک نت ةا ع دیه ا
 ج اح نیما گل هفو رع» تلا نالوا لصاح ندید وعص هغاعد

۱ 

۱ 
 ع ہد ہد تولوا زحاع ندوغدوا هلا رخ

 مک هه تولوا طلع, ندغارا هدا توک ینسا لو شفع

 شف

 #* قابا #

 سالا اا

 ب لوح لیصفت

 این رس



 ینافاح هفیطا

 * قاطوا ۰

 4 دکووا #

 * ها یک وا 8

 قالوا #

 * الا مالو

 الا واد تاشکموب ندنسنعبط نالوح هدۆږلوایتاقاخ خاعص هدیسر|

 ۱۳۳ ایم تیم ی و

 هورک,هدنسارو ئر یر * مالوا مالوا * راراد كارداب هبا لاد|

۱ 

1 

(6۸) 

 السن هدیزع :نولوا ۱9۳۱ رو ام
 هرات و مداخ لب جم نوکسو لادرمسک و اخ دم ةتساسنعم راکتم دک

 هك مالعو درجا هلا ل ادو مه نوکسو ارو هزمه خف هنس انعم

 | قاق اجندارعشریهاشم هقیطآ رربدیص هلبا دارص خف هنس انعم

 | بن قبب و نوعا ىلط لروڪڪ قشوراب و هديس رون ناوجرب
 درک م رب زد ger قشو تاب شاتا لاپسرا دنب سس هع هایشداب و

 | هبنرو زب هدفدلوا یراوظنم كهابثداپ .مزیکش رپ رد هک ی اش وا

 ییایید ردیخوب زتزاده هکمرویتسیک,ا زوم هد هل دناو تم نود

 کواس

nnn eno 

 وتو ندنکرادتو هدنلاسزا ههاشداب روضحل توراص هبهرابفر ورب

 كولم * قاطوا *ردشلبا مارک میظع بولوا كلانهرفءاش دایر
 هدرخآ هدساتغج ینسا لر داح فورعمو رببکص وص# هیاردوو
 نیوگسو از قفو اف دف هدر بول وا طاع ند عاطوا لا نخ

 ارد. «اکراب هللا ارو هیسراف فاکو ادم هدیسرافو .هزاف. هلبا اه

 هدس رع یعسا كالاح نالوا هنسانعمر ونو فنعو نضع # هکفوا

 هدیسراف بولوا طلغ ند هکوا هلاواو نوکسو فاکو هزمه خف
 ر * هن |یکوا * راربد مشخ لبا نیش نوکسو اختسک

 تواوا طعلغ ند هنا یوا هلا هزمه مط هد یاتفج یا فورعم

 ,ذپدب هلبالاډ نوکسواب مح هدیسرافو بار هلبااردمو خف هدیرع

 ی

۰ 

 هن وکو درب هبا اب غف شا 7 3 هه وا ی بسا

PEهلوا هدیسراف و .فص هلا انوا و  

 نوکسواب.دم هنناو كيحاب هلبا مج دمو کو ميمنوکسو اب دم

 | فورعم ندهررکم ظان لا رونلوا قالطا هرلن الوا هدنور هورک

 | تولوا طلخ ند مال با میم نوکسوت مال به منم هدیسزاف

 درو ر 0
 لید رع



 بت

 تی

 ر

 أ
le fند وز اس ران کو نا نوک رر چھ  

 يروم بولوا عالم یسلوا زعاع ید ندنسسیبا هلا یرامروب

 قاشوا # ردذاتسوا هلا لید. هیڅ هلم ځو سابق هداتسوا تارعا

 رو جدن انعم نالغ وا كرلوک ی هی مالخو ر کم تخ ما
 ۳۳ مادی باواورسکب د ران :lla با او ۹ ا ها 1

۳ er? 77۳ ۳ TES KDE ۴ > : uy ۳ = 

 .تیعجو هاکز دوامخ تب جیب لاد هی اک وخلو قالطا ۱

 هلوکس# بو روا * ردرظا * م دیدبشر یی هندنلوا لمن ههاگر کت ا

 ناتا وجسر .نداهقصح تر د ندهرادنهو عاردو دنا ةا

 هد زا بؤ وا طالع ند عب روی ارے هع انس اش لات

 لر نالوا هدرلنعاس رب د كر راح هر ثوکشو سد مجد

 كنهرادنهو ع ازدوكنبدسا شورغ عبر ەد ەك او ردطاغ ندید

  فورعم ك او ناب # یدورزو# ردزاکشا یفیداوا یز
۳ ۱ 

/ 1 

 جیاسوا * رد هبخ هلب اخ نوکس وابو فاق مف هد لع تواوا طلع,

 هباکرنس اختو ژ ةطزواشلوا قد هلبا یکدرکحن یر ءب ی ءالق 7
 لصاحو ل هدودنلوا رت هدنشآ ف رغ شاوا دن یا عمو

 یاب و نیس نوکبسو هدزمه مت هدیسراف یا كفو رعم ىش نالوا 1

 قان و موقرم تارعا یرعم بولوا طلع ند جاد سا هلا ۷۳ :
 شابا یر رمد لوه یتسوا * رد حیادیقسا هلبا لب دن باف

 NES هزرده ع هدتبرع :

 راد ریک نا هبا از نوکسو اب مسکو یناث فاکخف هد.دزاق بولوا :

 انام فو داف یعسا كکح ت تل ع وتضم ندید * هوا ۱

 8 وکسو مم مم ددی يی بول وا طلع ند هرس هلبا اردیدشتو اتو :

 علنی همو تعنص ۴# هسا *رار بد یس وم هلبا نس دمو غثوواو ۱

 | ترضحو دامسوا هژیا ر٤ ۵ م یصا هدیسراف یلگفورعم كز هدنا ۱

 رکات والا فد هدنس یونعم یوم ان الواهوج ولا لک مان ال ۱

 1 هقوس ها نالوا مچ نفر ۳ لار دور

 ۷ بوروا *



 * اب روا *

 هدر داش تابع ساخت ناال چو طخ هنسانس [[

 | اپ نوا *هیلروب تاضتلا هنیاوآ ر# هدف مان لوق ناو یک |

7 

 ھه مهر ملیک نعرا كرا هند یلایما و هم اک نالوا لامعتساهدنرنشو لکا

 تولوا هنا هلی نور, کو هزه دم یجكنانا هلانوندمو

 | ؛بولواطاخ ندناوآ هلن اواودمو مم هزنف یا مج-تااناهکی ی

 بکر ردلکد نخ اید اس اکهلبمجتادا و هی نع فا کتساد لس اف

 ۷ .هنلوایفالطا اب اییلعت هر وني هاشم ي ياخ هزوشو هلاک اس

a 

 :ندیلوا عبد كاع روم ارظن هنیرا زر دعنو صرف كن ختم

 | لغ هنیرتخد یوم ملفا كلم مان رونجا ییسین اب لروصرهش

۳۳۳۳۳ 

 *# لدروا ۶

 * ودروا 8

 | كلف ردففخش ندا ایرنا روا هعوسومینم هک دیعسن هر یتما و |

 ۱ ظرحرحاررغو ندو سوبدرا و نالوا تیراعرخا الام زولوا یهتنفا

 | هونج فو ندننروب:ابام اض عو لیمو نوفطا ار قبیل وط هبرغ ۱

 | ظخر هی هبنآ ند ةندا رااح ین دلوا یو اجو « راتلیه علا ویش |

 ةيمالسا كلام عج ویلوطانا تال ام نالوا ةن اهشتناح هال وا هد کک ۰

 هلیبانفج ییا كفو رط ند هشام تاناویع*-هلدروا"* رولوا |

 ةدوهاد نا ىا لينن تلج ها تف اضاف ن لا نزداهدافایسانعم ۱
 ز دوو رعم هناس انعم رک شل ٹین * ودر وا# ندشل وا صوص مس ۱

 | ندفرش كموقع ملفا« ندی وص نت یراجب هن نکد ر قا اقرشو

 | جو ساو ابناتساو: هجارفو , ناعالاو-وقتسمو هل ثلاعو لنا مور

 ندهچراد یا :زونوا,؛ی دلب ضرع كروب زم ملفا و ږدی نارا و

e rdهد زعا تولوا طاغند كلدرباهلناارنوکسو یعاشاءابو  

 هلباارنو کسو اه م ی و ۱ هره رک

 لعد a کنم ناد زج یکیآ هجرکآ لرد تاعزم |
3 

 | تولوا طلغ ندودزا هلا واووار نوکسو لادو هزمهمع هدیسراف
  ondریدر کسب اونبسنوکنو فا کون ی ۱



 ( 6ه)

 كن یفوزعء لصاح هدنحما یفالع قالوط تان ابن دحما لا بیط

 تولواطلع ندنوسا هلا نون دمو شک و هزه هكر یھ ۲

 ۱ میس زاهلغوا لمس a یارذدزوپش وهم

 | لئامهضابب کو هدرخقروو و ار ۶ آنوشنا

 | 1 جزوعا ۷ راد ناستربهلیا اب دمو نون نوکسو از غغ هدییسزافا ۱

م ھه دابر هنس اعم كراع: ییاتم كئیشر
 1 هد.هزاو رد لہ دتا هر

۱ 

 ددشاو واو تایکسو همه من هک وا مولعم قاواسجنم هلفاق 1

 هد زفة نامر هحر i | .موفر» نرو نانلوا رن هو وا هلا ھت ايتات ٠

 بهذلا باص, هدناکز باب مارکیاهقف هیلع ءانب..ردنابنسم || ندغب رش ثیردح یخی دلوا نوژلوم مهراد قرف هدج دف یک بولو |

 تلین با _ییدلوا نایب یش اش مهرد نا هج

 داتا نویی :ردشکا وا درت 1

 ەر ارو نون ز خش ر ەم كن هنوع هلاواو نوکتسو مد نومض ۱

 ۷# هدرمهنامر  قاوا زد طاع ند جز وع نا يجو واو نوکسو

 | هدشرو لاتتعفا قد هلوا نيج كن هوا نالوایعما كمرد یکنانواا

 [ هلغلوا طلغ نا یا وا هل اا دد شت وواودموهرمه مفهدنیز عر دایی |

 | عوضوم هنسانعملبقثو قلرغا قاوا هلباواو دمو دید شنو زمه خف |
 اهلا شا هب نا نج زەم |یاوا نالوا زرحاما ن دع چ كووا

  نالوادزاو هدناک ر نیعتلیاد,هتسحاصفلربخا و وراشعد,قاواهلنا ||
 [ دف نصال سو هيلع لاعت هللا للص هللا ل وسار لاق ردش رشا ثیدح||

 ۱ ت رایپع ندمهر دا ل وا هدناتسز زع دالب e ابطا حالطصا

 | نرو درلشهرویب عرس نرو مهرد اتام نا |

 ۱ اهخق هدینسراف تولوا طاغ ندیاوآ هلئاواو دمو ه نه خف ەدیل ع

 قابو بلق»یاقآ ایم هل هییراف ناک دوا نوننوکسو 1

 یا

 ۲ «,ناوآ اس

 % ناوا



 ۲ تن

4 1 

 * قيسا #

 ا ار زا ,ردح رم اغ لرهتسم منی انجم تالنب ید.
 ون هاب اظ نم هتک نان قلق ۈچ وچو تیلور هل ارض 1

 ردراکپنایتیدلوا لص اال ب بولوا ندناوع اعز ةن انا لص طباو ||

 ردم هليا | نون نوکسو ۳ هدیکرت قر هلوا مسا هنس هلچل |

 :و اف غخ هیییسرافو هع > رو هلباار,نوکیمق نرعو و |

 ۳ ار توکسو مچ + هدیسرافو ءو اول, هلا نیما عو ودی ع بو ا

 ۳ 2دب يشل وا هک عاد: هلغلوا هرادتیسالا مارک ریفص, :

 ددنيا نکی کتی تیدلواییم:هننصجر یراراعاهراوجنا نالوا |

) £7)» ) 

 اثمالعو, هلت لاد خفو ایم هدیسراف نیرو طاق ند و ترا

 ا تمیز منم هلباریکو بج اک تنان *رارید اهدام هلا مج

 ۰ هی دردم ءان :دنن یجآ كالا ندا هدافا. ید انجم ن اسانف هلاتفا و

 |ددشمالوا دراو هد لع مالک اخ رولوا تب وا هلو قالا

 امو نود کرد[ آف ورعمو عزوف E او شوش دنا

 رولوا نهی نخو یابی 4 نشرابع ندیشیکا روالوا حارسا

 هدیدسراف بواوا ییا ,هلبا هرمش مش ی e2 | | كنار نکلا ةر رع

 ا جاما رر ید قبا هل 4چھ زنى و هع تف سوار

 0 رهوج ندیا نوک دنیا فدلیص وا *راریدهباز رد هلبا ار دم

 || طاغ ۱1 دو ام یی

 ۱ یکیایمتیو د اما للزب داد راورم هبا شان دیو مه کو یوا ةع
 |یرکیدو نیلوااتکیم دانگ از یک ی لصیرب, .ردزا ټپ | ثاب هلناهجو

 PRONE !وا یز ارو هدلجر :هدیاپقفییولا

 لئامهب رعصوقبتع كن رال ها نیم نیمرج نکل ند شا واهبشت

 1 رل جو تزفص نالوا لصاح ندنرهلیا تاغوا:رارما هلبا تر مچ || |

O 7 

 تاه .كنونجما هدفالشا ب تک ردا انی راہ چوت ردهیفاوا هیشل ۱ وتو

 سایق ولام جرد 9۳ وډ لر ما یراهع دا دلم تو وف ۱

 ۱ اجاب شیک تضر اوفس ور مود نیج زک یک اخوا ۱ ِ

 | یبلواهنماریمهجیام تبولیز,وشورخكنب رکش.نوا هدفدلوا |[
at 2 افق 



(e) ) 
 |زالناو الا هسلود اناسا ها بولرو باوج اد هک[ |

 هدیل اپ شیلا زوز کس تن یر هیدن هه وه زیر دن بیا |

 جاوا هزکص ناددوز SL هلن ایا ده تول و یربازچ سونا |: یا

 دو ندنفرط لود اتاعا و تفلا ها :یلنلاهاووفش یهو ۱

  ندزو ٩ رطت رکنا هلغاوا او مه ون رها رک تسنیم

 یطرحم رع تزون لادراه الش ینارطا كیلقاوت «رذشعاوآ طب |

 لاخالاضوی ط رف سوکت ابرغو یز اغوت نالا مال ون ا

 راقت لب و رط هه رب ن تس هطول E: 2 ا

 لوط: تننو نو ارد فلش نیلا لاو ۹

 ريزان ئنغيذلوا وا 'ردلنم كتان وو ئز 2 |

 ميون و کان دمو مهیا و و یا ھوا

 ۱ تر های رک کالو م2 ازا مقوا 7

 ۱ اهن راعقا + ىلا لبس رّونحوا "كس : نفعا و ر و ترد لب

 ا تُ خواھ طول زوج ا ماقاو اغا ۳

 يۇق هر دید لا انجو د 0 مونچاق |

 |: كتابو ةر شد نرد زو وا ناد هوا ن ناس قاطو وتو
 | همدم نورما تغتر تہ زام دلو[

 یو 3

maa r SEIR o RS. eas 

  crakeهل ا لازا الو |

 ا شوو نو ها
 ۱ ی لس نا روال شاد ریش تافل )۸

 | كن ناو بناس هد باق عاکرا* ث اا راشن و
 8 رەد سه رم در +

 1 قاغا ید دردم شنا کد دار زند KES * کام

 ۱ دشت اک خا ع *یواوا داغ ن اک طا ےن ات وکو |
 | رد زرد عزهبانوت نوکتشنوار خخ هدینسزافوآ با لا |
 ح e زز لای عنخ وشتم ام تودیع هللا لص لؤ ترظطخ لا

e 

 شی



 # همامآ #

 # مد ما ۷

 ماو نا قرف
 ترا ا سا

 هیسراف ,

 ژوهطأدع ۲
 ات /

" 

 || نزآادقف هک دوکو تای درہ هکر کما :ودقفوا یہ سابقلا لح
 هظحالم ینساذطم ۱م تا٣ لحیمدنا!ننایقهلرا دةم دنور یتودا

 تماما لاهحهقخ هدینرع نی ما تاکلکوا فورعع نالی

 كاما او مک نبا مدا بولو اتساع واو مدما |

 ۱ . ردعیاش تلامعتسا تعاساو تعاش مذوب مدنا لزا( یس ةر

NEE 
 ساق ازین مصقیدنفا عسل وا منا نا 1

 هن و هدای كلب ره درهم و ظع ها نالوا زیست ادم

 2 هد تر یمعا تال كج هل وا نانلوا اس نوعا قف

 بولت ممسا در ةلفاغ دنیای مو نفاق نوک

 اینا تاطیوا اقلط هدنسزاف < وولوا كابا قخ هنلوا ر دمت

 هکر دا ضخ لار د رک هلاار تم گو یراق" اک

 اهبجاعیامیهتلالا منع وم مان تاباک اقا وبا رضحت

 | دال وا لاس ندا غی دنا ازان مو وضو ناتفاک لوما | و

hy 

0 1 

۷ 9 

2 

n 

 هنا هره رسک باوا وآهدنکوا كتف ناخى ووي # اشا # هنا وا

 ف

 دو

 ۱ ابد ین یا نیو هدر اقا یانادعو زك ەد تراف ( ف دول و غ,

 ۰ ند مدنا لبا اد حشو مم ^ ناو E وة زهد ورک هدیشراف

 أ تافل شا رایت داوا اتشایشا لا نیا ةژلترمغ بولوا صحت :

 ا لاج عاق نالوا نر 2ذالن ماش ر ۴ وا عار د راش انا ریو قف ۳

 ۸ یو رانا وا هند هاو . بنولوا یاشار |

 1 «دعاف نولوا E فا واه د نیش رع تولوا طلخ |

 فر rere وضع نوا ماه لاهدلنشراف نا

 i eet Fp لرطاصتحا اتو نر |
 ها ضابطا هر دام اقرب ر انشا اچ لا م نوکسشو ۱

 رو هاو لاما و تعاسعا قع نادر د هد نعناع

 هرف یدو و هلو محو فا زا هدلب زعا تنا 7 رد اخ: ندارم

 گرو دنا غسالة غيط و ل تال دو افا رفحبلغ صرب مانت ولوو لضالا

 | اتنا یاسا ندتلوج EE کا
]۳ EKE aS 

 دک دلا



 (۱۷)ب )
 ایست یخ وانت سست نوش مست مم س سم erman رس تفت دیجح

TET اني الا دوجاوم ماعا ۱
 

 وذ ي نکا هذن ران ناسشقط کس كاموقزم نیا :ردند ذات

 فزطو بب هعغشافهتشدّیبولوت نان وشزپ هد هل, نم «دنج راخ
 ردر وش :یغیدنلوا نژوط ریقتر دنا کسهدنلوصو ههیلعتلود

 یرب کا كز ەزاپ س ام اد وجا و مهد هاك ولم ناز مدقاندنولاریز ]|

 ناکذا تز ییاف یرکا:یربکصف نونعم البا یتاون چ ارج بش
 وزا يعن. كنب رات رنضخ ناغن دارم نان طاس نب ذم ناطلت |

 نیر شکتا هدنافوا صهب توو ی اشا هنر امو ةن کس ت ناک |
 :؟رزوایر رفتن 1 1.نادروهشمواد شیخ راتهکه نب ءا راتو كہ علا

۰ 
۱ 

 ت. تی

 هدندوفرف ات یطاربق كل ثم نمة نالوا یادت[
 هطاط شود نیفدلواهدننزو طارق ید ق وفر: تول ناب 1

 | یر دنج را دلو ینا تو جات ٹراو هدعب +, داشلوازقف ک١
 ازال هثیرلت نوح. دخالا ةخز هیلچ یجیا نانطلس یا معما ا

 : هلتس ه ظالم توام هعخرو ات رھان ەچ اوا ل قلبم فوشرما وقفا 3 ۱

 ارزو یا نالوا هذن !رطاو رک ا هن دط سو قاح كنه ناو قارب ا 1 : :

 ابا تارهوج عاونا ادعام ندرامراپ مابا رکی عایق یب یه

 دنیمززج نیم رج تاریمصم نو اهمدهضام دن فول امرت اا اک
 ایم نالا یلدا سج تولوا را دف د لیاحاقی ابو نو 1

 | ضاق روت هل دق .هدنلاس یک زكا كيف ادزا لب نم ۱
 ۹ اغارشت :ندنرایشاب یتواع یلاعهاکخر دو .یدنفا اا ۳

 | سار كءالسلا هيلع اوسر ترضون روب راه خرم ۳
 بک وک کرم یاس هو هل تونل نون تمالج نکن

 ر ددوحتوم ٠ نالا لا غمو هتوآ هیں زوا ردروهشموید فردا
 أ لامنتبادنشانهردیننولواناصتسردقرش ورخ × ن اکر بقل |

 ریز :زدطلغند نت اک زودقملا احالطصا اما, فغلو عباس
 هدنباب ردق هیلع مان ندلک د دازفییدقت راد دارم خاتم ردق |

 )ممه دلخاوازاکشا یندلح رودقملوعفم منا |

EN 

4 

 يبا نر

 عارح باس

 كۆك هتیلخت

 یرد



 طول قب

 سا

 رومطثزوص
 ساما

 هعیلع هللا ةچر هیلاراشف هدنما لفن ئىزلا تا الاو هلال

 دو

 | هر الوایزتشم بو دیاهطاما هلیاروسیفارا لکيا و مط ین دم |
 || شيعا راو دبا عین هلبا لیک ندنفرط یراذلود نیک اخ تاضرا"لوا |

 | یربغ نادنطس وا للزکهدنتستوهلوا ةطز وف یکنا زوتوا یرمختدلح للاخ

 | ین اعو یلغ ندعوفرم توق یذزهوج هلوا ذطوف تردآیهرکب |

 | موتم رج شا او: كاید ابا زورف سوماق بحاص  ندراشلی
 | ارش تیر هنلوف («ییلمن اونا" لاو :اهدنلبز لیلی
 رومال وهم یع ةا عام قمی موحش یدسنفا یالعس

 ۱ افخم لار یر وب یک هیات ادا ایسلالا
 ۱ | دهیاری هدف ممانبخال ع ول یار انس نیا نیش شا

 | || «دنرلهدلوا قرعم . تولوا هیلصا نب کس ھا یال و فلا كساملا

 شم ویب سادال بزعم سام نوکیا دوج  باهش ترنضح
 | هکشرذا نط لرئ نبا ال واه درم کو ل ضعم تفل ات ترعلا ناسلو
 ایپ ابو دازیاییلوف ودهبابصا ی الو قلا یس ك الا یک سالا

 لیصافتاوب زد دام رحم هلبااما لا یل ام عتحا سام اب رم هیت نع
 كط ثادارفه بنک اغار ردهوب ههش هدننیداوا نام یی “رع
 ,ندهلسلفع مالم ید یسلوا بزعم ندنانون نمغ؛دلوا باب رفظ
 ]بولت هدنراتماد بی دنرتس هدنهیارو هدعدد سالا هکهلوا مولعم

 ]| قد هباچو یییدر كنع اونا لج نالا- :شعازولوارتشن ءقارطا
 ]| لمالا «دراب کص لیخرت دندو دح كنلف ناعز ادب . ردنزوهشم

  < a+ Fمهسا ۳ 1

 بوس هه

 نژو بواوا کلن راے ل وذا یوفءامو طارق لا ناو ا ہک آ طر ڈر

 یمالحا راز ومظوت نکل شعارولواكتىرتشم ینودامكعوقرم
 نددوجوم ید یلشبو ې زمر كع امل اورد الوا هدریک هطروپ
 كل بويل قار ز اب ندد الض لاک هننناواقعسو قد ر دق هنرغو
 نالوارهتعم«دزرمهامر ندعون# ی شوک! لغاز اب راشن شدن لکشلا

 نالواهدنطس ق هدنو وو نان هعطو: رج رتکو رخص هکر دعو و هطنلرب

 | نوچ ارك یریک نالوا لضاح هسالا سنحب قلم هند وچو مد كرا ۱

 معا



)٩٩( 

ar ap RTیی همه غف  

 اروم هدنباز د شع نم #٭ نات ے الا # رب د نی هما هز مشدم ۰

 ۱[ هقیفرهارحا ضرالاو ءایما| نیی# دن انص ڪڪ هل لا ×ديلعةدهجإا

 1 فاق نینزپپکر احو واو نوکلیز ارو فاق ما رو وادا

 ۳ اهو نزونولوا لا دنوکسو هزه دغو څه دیسرافو حرف وفا 1

۱ 

 و زا كح رد سوف هک یلوا یا لرد هكا دآ هلی ها لا وب اقفو ۱

 باع 2یت وطرو هبا تاغ نعي هقیفر هشر ءازجا یروهظ ||
۸ 1 

 ینو ل ثلا نت کج لها :ردراکشا یغیدلوا نانامتههیبطا |

 ]هل عدم ديان :بولوا ند هیلرفنرا | تیفیذ لفورعم*نساللا ِ

 شاملا هلبا مال نکو هره حف هدّسسراف ردشملوا تن رغت ییعمو ا
 نکا مارا هزه دم یر غ ندنر کد ید:سام هرززا نیا ةو ||

 هدینفل مان یربکت اس مج كنهرف كنم ون فو ید ی
 فالتخا هد ساما طفل هس عاما لیابزا نکلز» نادرو طم |
 2 سس

 ۱ 1 دیار و ردلمعتسم ود بلا, اف و تالسرا لیلا تان نكسر ۱

 ظلع ند بلا هما مال نوکسو «زمهدم
 ۱ نیکو اب ِخنف هدي ااو لوا

 تار ايالا ةف رعم قا تارادشالا بانک یورهلا لع رد هدلب
 مو تپ دلو مز مھ ف زیا یکیپلبا تا دنیا
 كغهک پاها .. بولوا طلغ ندنیتسابا هلو نیس نووکمو|
 || ريثما تیاور یتد,نفیدلوا هدنسپا رغ بنا لادلبوب یرام |

 | لغ تداعب مالع یمسا كنا فو نعم لی لعو شاد اح ن ندهيشر |

 | راتاو . لیا شر نطم یکرابغ بولواینافوفییاضفایو |

 | ؛ارجا هبفدنلوب هدیرضان و قران سم یا تبسن هرظان هدنعوقو ا
 | ناولاهدنفداضت طبلغ باه +ا و. قحاشلبجاب . هتشازو هموفرم أ

 [أ ردشلب رک و مدلی هدهاشم ۍفپدلوا ناب ام یخم نورنمرف
 | طفل ریخت الب یکن اسارخ نانلوا نائب هد هلاسو بید ندیم 7

u3 
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 اومدی تواوا ظاع ندملا لاا نهن وکسو مالو هزه ا

 :هلبا فاقواب نوکتنسو ارزو زمه مق هنسانعم بکر ندنضاسوا

 ۳ انه نوکسو نیس فو هتسراف یاپدمو مسک هدنسزافو قرب"

 ۳ هدنمالک عاش نہ الازو ارس لک ید # نینالا رب ددسا ٩

 رده, اش ىقى ۱ هنینسالا ت ودنا عاطدیصو فااوناکا قدر

 | م ترت ز مالی نالوالصو فلالوا لاسماو ناتنانالّا بارص ۱

oA1 ارولواعقاو نانک ابن ءامتلا تولواوشح لصو ثرمه  
a ندفرح نالوادراو هرکتص ندلے ضو“ رمه و ندذن زا 1:مال ی  

 ا هلیازتسکی برعت مالو طافسا ییصو "زمه نوجماعفد ناکاس قتل ۱
 هیعست رداصف قلا هدلاعفا هيع له هدعافو رولوا بحاو تئار 7

 ندآلعفثاو رادنقا ندژتاب لعتفار دهد هس اج ی > وا کردینا

 ندا رد 2راد س ید قلاو یک رار جا ندلعفاو قالطنا

 اوون انتان دلع :وعفاو ساساعقا ند لان عفاو حارسا

 ادب :شول ی کرا ارعشفا ندلاعفاو رارتج-ا ندلاعفاو زاولحا| |

 * ننال

 ۳۳ هلا نامش نا نالوادرا هدننوف مه مالک امدقتمرارس غاک

 ۲ EES ندی اافخاو ےک یرسر ندزارسایعل ردرلشابآ |

 هر هدی رفآ درف هسداردنازو ای اه د مالک لوارک اهیلبا اشفاهدحار ا

 | قالات مهم الناذآ ناط ملا و یخد هس رقبا باطخ دصق
 | شنا" قالا ۷ نیا تاجا لخد اخرا نجر ص رولوا عیاش

 ا نالوا هنس ا وه شتآ تاد ہد: ے راف ر دلا معتم هنس ادم یکلای

۱ 

  eیالا #۴
 یو هو مع حج او

 ات رع بولوا طاغ ندوالا هاوو هدرخآو مالدمو همه مث

 ۱ e و . هك رع تب UE 1 نوندم

 نشو کو نوک س9 نع مس بیت

 ردا مغ تسمه هنس ان۸ دز وک لا ماشتح اون اونغ٭ شدال آر دمج * شال #
 ِبولوازدصممسا ندنرهلک ندییالآو ندولآ موقر ۾ درا ۳

 ام هد رع ردنا ت تلالد هنسانعم قتالوب عو سرش 1

Eیو سس سس ۰ اب  

CT 



| (2۷) 

 اتام وردنندی رفاک ییعب ردنددصراو دعاوق ر ولکا نوعا تیز

 بولوا هنسا نعم بلک كس رولوا كد ردیوسنم هنخاشدوکس|[
 | بکرم ندزج یکیارادرم ارظن هراطعو زدراکشا یغیدلوارادیم

 ندندیرادزاد هلو !قاصرماصوصخاوریقاع یاانوعرمبولوا| 3

 مقاصرمایو امن یجآ راطعو رادرم كن هللوا كعد یعطوط |
 نده رع تازا بع یافرجااما زدیا هدافا یک ع٤د یجیدبا ظفح

 لا ناقاب و هدنکند ناق كتصعت لااقل صبي ع یصعب هلخلوا

 ۱ |یاخدم* "یناف ارز , ںولوا یدابهناحرارجایراهرجوت زونلواعبص

 | یرهرق هدایرو فافشو فیطا هلیاهزمه هدر او نون بنو |
 هدنرخآ هه کو زولوا لءد هرجا .دمدش "ناق رجا هنس اعم كنر

 لصاالاو روناوا باق هیابندنسنج یسهکر ج تكنلبقام هزم# نالوا |
 هص>ر یف دائم | راکرد لاقو لید هد رجاسآ ردماللار ومهم نو اناا

 رجالا سىل | هرکو هدراتخاردقشم دلادج مس یراش راصاالا روت هلغلوا ۱

 یتا باک هدنج رشلاجرالرفصالاو رجالاورفعزلاورقصعل اس ا

 0 اوا سأیالرچا نسل هدنجرش هد اهن كمراکم ناو یاتسهفو

 ,بوأوا یمیرحت هلخملوارکد لطم تهارک تانلژم قصو تباورآأ _
 ہا“ نکل ررر وپ داریا د یلوقردمارح هلا جر كبك مرش 0

 اهدنا سایضااربخ ترضح ضا ہا یزمرتدج ماما ناوم فن را (

 هیلاراشم هکر ررویبتب :اور ندا ض> بزا نیءاربهلنا چک دیش

 هلال وسر نم ءارچ لح نسحاسانلا نما دجاتیآ زام یرلب جا ۱

 كنب انح لالی رش ماما ترض حو راش مر ویب سو هيلع یلاعت هنا یلص ا

 بو اواررګ لوه زکس هدیراهلاےسز ف۶ ود صوص « رجا سبا

 راندا هدازا ناص فترارر ۆي :نابییغد دلوا سم می ڪڪ ی: رم ۳ 1 1

 ڪص اسا رلدوسروم تعجأرم هب هررح هاا
 1 ماشمو مار

 هدهیمفف بتر اسو هدریونن : نامندننارصح هجا مهیلع نعاظعر|

 یغیدلوا هدنناریابوربکهنسبال ها رڪص كنهعبرا ناولاررحم
 ۱ هدییاتفج ر ردا لامعتساهد )هنسن هجالاو هدزوک) #۷۱  ردرمد وخ ٣

* ۷ 
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 ] و سند تجسم
 -_ سم ےس ےس ج سس ج ی یاب و e Fe MRED یوم و

 |ندبیقف ال کو ول رد میم اوج دم ۱
 زا ج وا ئل ڪڪ ذلبا اداجا یاس مچ ندا 0 پلحب مز ارکبص
 د ددبسبقات ن دنر همس رسا هلبطو ب: زشودور يسا هرم ع ت

 | خت توناوازیپب هلبایفز ناق هک واخ رس فاش كنز ا :« لآ
 [ ندآلآ ) رهبان: نهم هدیسرراه | ال یھ تس هل مالنوکو هه |
 1 رزبداکاف لمحا اب نوک + چ, هدنب نڪ ا

 ۱ سین تن یماج ان الوم دنيا ول | لبو ماال هلبآ ۰ ترا یظوفاع سبن

 | هسموقرم ئادا ازولوا دهاش تاپا ییدلبا من دیظوف | الوم مو
 1 هډه رايش تعج تا راه رایاد ی در تیس انم هد يارو aN . اج

 | دوکذم لاو a نح اا ی ۱ یٌتودوا

 0 لا *

 ا ا تر 7 یر سو r e : تمبر نامر ودره
 داف نوا ظص لاق هنر توپتا ر اخ ددغو لآ :

 ۰ لرد هنا ڪک زر راب ماغالانو هجاوخو ر یولوا یلووط, هل دمو 1

 : هسک ن دنراراخداو طفح لبا عشط ؤا صرح جد كن هبت ۶ اطلوآ

 | یرللوا كراس روکذ م «دسموفر » تر ایولوا ولع یر هنارخوز
 | تشدو بنج : مطب :ددراکشا شیداوا .یویعخ ىزا ا یونعم 4

 | جا برج." زب دنزادرپ ودر ۾ لإ جیو درت دن رز ڪتب ودره 1

  نکید راختو, , هنینانعم ارفک تشد ژردزووآ ةدیکرت هک ِ
 ۱ وب واو هلبانکبدارهکییمب راد هنسانعف قحاب دن دیر اخو هنسانعم]

 لاجو هتسانعم ق راس دزدو رولوا كعد زدواوط هللا قفساق

 | هنسانه» كوبر بم ڪک زم ق دارج کیلا شیاصا دادرپ فورعم

 ۱ ےن رولو كم در دلاقلوب لاجوش وا بلص قران هدقدلوا
 ۱ کت رف رب دنرآدرمو درهر اظ تو كسا دننید ۳ ۱
TP CANT E DSOهو  uمه  Iaحج  

/ 

 ۱ نهم ابن ماش تم نادر تاب دقو ردقو خش هنفددلوا ید 1 1
 هپ هشنش نوردپ هدنکزاند یک جی دل وا عضو زا نواب امنا ِ
 ۱ کد نولو: ا یاد وکسپ یشیارالروق وچ دیک ۱

rS n 
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49. 
r hibe YEا ۴ یو #@  

 دا وا ایج ز6 ئ ون ند خالها هرزواآ یشدلوا دیک

 زوتطشع زو وک دس ئاد شا تطوره را نصتج ید نوا

 تۇلا عجبه دند رباط: طه لوتمالع اروسن قا رووا خار ورم |

 هرکض ندلاقو لبق نامز ةن نوعا ئر داغتعاو تلم هطبار |

 هدد اتتاي ویو "هی ]وطسلو ES ETE هو

 1 رویحوآ نە“ .یدشل وا اه: کشخاب نا “نابت لاوفا هی

 ۲۱ ةت دار نما ویکد 1 ناهالسااهللع یس عالیہ عقر هک دنلاسا ۱

aL. rSمیخ تو ب4  

 مان انوي و وه زاموت هک اوا ی ندتالتیلا هبلع یتسع

 ۱و دلح یراک دلار رو نی ر تان رس كراتاد

 ادوجوم ۰ دنتکلارآ د مدح ناکع تج ید لوا ندب واتم بک | :

 هليا تیعبت هپ ؛هب زا همانس نور وقسم ۰ ردناتسع جد ندر چرت |

 ایسراصن نید یارک« نرو مظلم ع وڈ ولاردان داسا تالماعم ]
 دیس رانی ؛دقدلوادادبا اوج هلا تعج ارم ب هبمالس هی مقق بثکم جارت ۱

 24 ءانو هد ۰۰ اندان الاد مو رم یاثعم ہد ع٣ ردلیکتسم | ۱

 مدا تست تسلا 7 اغا ندیکا لتا" جو فاک نو ك (

 ا هنیلخ مصتمو نوتا منکا حشلاو ڙدعلاش هلا ات مکان ین

 هر راز تک نادنس هنسس ی دلا ناس طه

 ۱ ل افرا ند رات حوا ق لو ةزوکآ اور ورا ہلکد مکا 1 ۲

غد قو عام رک( هج ا هلع ز دشاباا قبلا زاد 1
 كنناوح رو

 هدد رع تول وا طاغ درک دل ارو فاکنوکسنوسو ات نفی ما ۱

POS E FU رايا یادمان E 

۳ ۱ 

 | ترض نو راوخ هک عبا لبح جانا نالوا یزاصت مظعت تسدرد

 | بنکه نی راد خوفو لرتصاو ماو د دیش تالماعمو تادابع |

 ۱ ی وا و نطبلا یظع + مک دفوّرطا مهار خام

۱ ( 

۱ 
 ۳ هدادغب هدموورم او بول بو سا هک 5

 ۱ و یک عشا خلوا ندندادحاا و یرذپ ك ج  عشلا نالوا ۱
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 ندا هاب نوک م زالى لوا کر مند ەر الا ام هکر الدنا
 1 ت اد هتسارول وا نداع تعضنالوا ی اجیایوهلبا یاعتتاذلوار کا اما

 ۱ یون ك نالا نالوارر ردا ای دوروك رالی اوك داو هلی لات

 الا اجب یا لنفضرب ندن افص هلا لامن تاذ هکیدلوا تبات یا
 3 ؛باوج زد هر وب جد تاعض ادع امو ai نراذو هل مع دنع

 ۱ کوا هلا كعد ردا ذو توص .نالوا ما هلآ لاعب تاؤ: تبس لها

 ها یلوف هع دق تافصد تن ر وتاوح هلا هحووندنم ورا تالا

 ۱ كاذبا یل وا لئاق هيو دف تا ازا راکم زال امدق رک نعد لاتو

 ۱ نالورفک علاججالات ..ردراکشآ بدل وا ینغ كنا والئاق هدفا

 | تالاوییس نالوااتمیسهع اقا ءاها .ردقلوا لئاف هدعدق تاود
 ار اکراشغا هیهسن تافص هن هنالد مناقا یراکدن انار كناراصا ییاوح

 [ مونفا یراصنةهاعاریز رد ل ئاق هنسلواتاوذ هدنفیقح نکل
 ناردن داقتعا یدتنالاعتا هم السنلا هيلع دع نا دن نیک قعد هلک

 لا نسر تلح ورو یدلوا لرات نداعب« کم فا هنوععیاص وصخ |

 ند مالنسلا هيلع عیسم نیرضحب هک,دلوا ناسذارب بودیآ ذاا |

 "مون ذا ی بک رم ندمونفا کا هک ردمونفازب ماسه ترصحو

 اردنوفذم هدهماق ردنوسان مونفایرکیدو یدتادوعص هنامسردنوهالآ

 نور نو لاغنا ندر ل ئاق هنا و رنو لاقتیا كع اقا هدنروضوب  .نارید

 ۱ دم لب نخپدطوا epi هدضا یعا بولوا هدناو د هبا

 1 یرللبوا رالناق هر هع دق ناود یراسد هکیدل وا مولعه ندلیصفتوب

 | باوج ..رایدنلوا تبس هرفکن درس ترضج فرط لا

 1 رفت مدد ارب ز ر. . ردلکد قو فصو زدیمدع نها مدو :نانلاح

 ۱ ونا ر د ولک رال تیکت ندک انشا هدنوب ردنرابع ندیلوا

 یوبافصو مدان لو رداکد یطتفم یک ر كارا هدمابیفا

 بویلوا هدنناد هلازشا ارز رداد بسم یول تبیکر هب . نوسلوا

 سسە

 مس دک ا

9 
 حس

۹۵ 

 اجو یکی وجد ہن زاوا یی عرش لک

ow, 2سو و یوم  

er3  : 
 ss لو هدیشول دول تاوتصا اب عا هاو .رذلکد

 هژوهش» 2
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 | لاع؛یراب هکر دیلوف هٌیاکلم هقرفیس ضال ژو دردنرابعندالع و

 لوا مونفا زرد ردعماح ی رهوج قاد مونا جواو دحاو زه وچ |

 هک س دلاور ثلا مونقاو ر دهلک هک نا قاب مونفوا ردناذ اک ا |

 ریغهو تاذ نیع هن نکل ردد هدن رهوج یواوو "ندناتیح ا
 نولومساع هراشیا <ر درادحوم هت ة4 رمل اطاب عد وزار د ودثاد

 هک دع دو تاسضضطص ن هرکس هنعفاش ی هزات شالا دنع امو ددعتو
seye r Ee 

 سب او دک ربو عمو تداراو تایحو تردقو لڪ ودرالنو

ESOCو روت ۲3۳  laziافص زومط هلبا مط یخد ی وک هیفنح نسب هبدیرتالادنبع اما  

Nكننرب ره لا هعدف تافص ادوار کنن نرافابزاه : 

 ۱ رک لا وفا نالوا ع لقتم هلا ارا:یدلتخا هدنیهنو تائا |

 | لوفو هدنثع لافت هللا لغ نجا بولوا ررحم الضم هد ةيمالك ||
 ا راهو هرعاشا .یداروکتد انم قم وا ر رام الا ةربن و ىلج ۱

 | لالو ما هلا یاد یلاعتو هاه “ىح یسانکهیفنحو عفاش لعل من

le 4راع دم نواواراهاد هڪل ددل وا نددع بد تاعص یساھ# لکو لع  

 ةتمالک , تک یراکدلبا ناسا هژرا هیلمنو هه ةع ةلذا هاه ۱

 هات اذ هل زعم نوه اغا اودسرام 0 كناود a هعلاطما|

 1 ناسوج ةسندا ررول وا تر هلو :عدقاب ۳ ۳

 اوال ۳ هنمو نا كنامذو هز ردامدف ترک کر رولوا مز 1

E N eo 
 f ئر هبلاو ثالث ثلات هللانا اولاف ندلا فك دل . هلا زیعتسا 1
 : هلغلوا عطا صا هدف رأت دا ٹاسا هت الد یامدو نینفیاع 7

 راد ز ودلوا ن “ا هب هدنعخ رل دیا تانا اب و هناع : یامدق /

 ثاذ ارز "رولکمزال بنکرت هدیاعت تاد للاحم هلزنعم ینانلا وس ۳
 كراشف هللاتفص نالوان اج یمایق هلباودنک ه دنس سفن مدق یلاعز

 : ]لات تاد هلغمالوا بیم ندتفص لوا هلا یبصوص خو بواواا



 * هدا #

 | * هشفا #

 ؛ | ندطاغ a زوصو ردرظن هدیسز ۳ 14

(ê) 

 بولوا  KETنیل 77 واو و رک اختو ۱

 انک غم تبچ هنطتطسف یلاها , هدن اف " ندرظن 6 بدین
 ۱ ترارح تفعءصیررلف دلوا دلم دنا رواج یاران هیلبلان ی

 1 ی دناوادتشیف نح: بک نالوا تدنزت نوجا مفدي هیزب رغ 1

 ۱ مد فضناوبزوچ مزد فضا ر اسد نیدنچ مر درب نویفاصااخا

 | تولواتح قرف یر درهم هلا سایفوب كنادزب صف شلروسو
 | فورعم قرهلوا ساج مم ۴# هو | * .هنل وا لوا هنادكب ر یهو

 [ هدنرادنعو نولطمو + بوعرم 2 تسانزکا | قوص و مەلا هنگ جو |

 :هدیسر اف یمسا كنافو ییربلد نالوا انسآ را رھا ف و لوغلادقان |

  هلبار نوکسو لادرسک هدبنع بولوا طاق ند هح اهلا بم چ
 رکدن تولوا هنسانعم هسکا یدرآ كوو ۷# هشوا رزبدرهرد

 | مچ «دیبزع ردلمعتسم قرهلوا عج كناغق نالوا: نئاج یانو

 ۱ بولو طلغ ند ءافقا هل اف دمو قاق نوکسو هدیه خف مو لح
 / مولع # نسدیلفا *رربد هره هلبااز مو اهدمورسب کح هدیسزااف |

 1 هلبالادو هرههرسک ی فأ فاكر وهشم هد دش نه ندهیضایر

 / |مالذمورتنکو نیسو فات نیوکسزو هرچه مط هدیسراف وز تستی

ما هدنیب نوع بولوا طاخ ناب سدیلقا بالا در سکو
 1 | هدانزولادومربه 

 لا یانت هنا دلو تاک فل ۶ همتسا نکل رارید شدیلفوا ةلاواو أ

 باکتااذه تصمت زی فی + هو
 تم

 ]| نوک وهرده رض دنس انعم لصا*مونقا*ردزاکشایغج هیلوایزاع
 | ii ۱ یا زمه خف هاو ران ها فاق
 منا لب رد نواوا لوتس هلا همه خد هرزوا ییصا

 | | هرزوا یتندلواررح هددبمالک بک هداف ردراکشایخیدلوا

 ٣ مو دوحو ع ةع دف تافص هلن مناقا هلن حالطصا

 اق تارو مظ مونفا یراصتلادنعاما ردت رابع ندتایخ و

 ندالو 9
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 فوزح یسشج مه ندنغی داوا لمخ*هنلفن ب ارضا اعالم |

 هکر تا هنغد دلوا هاوفا یخ دشا وا مف هلی لیدی ند هیوقش ١

 دوق دهاسش مهب ولق سلام ےمھاوفاب نواوقپ هاب ذبعتسا

 ری ردا بولوا ظاغ نیو هاو دمواف توکسوا ۱

 یا د ی ندا ایا ی لک نوا

 | نوابن: وزار اک تا یبداوا هاوف لضا ن نسما کتک وف ا
 | نل فرغ یرخآ هب تونلوا فذح افغ ندنتوماشههنیلضرحاه |

۱ 

 ید مام وا لاهي وت ول ردهح ربع میم دم نل هسا ا ردیااضتقا

 لاری مم تب د هلبااف ف زارید اف تیأرو هلباف مع[ 1
 نا ندنفالغ مال ر وهشم تان یراکدید شانعش> # ن فا

 نولوآ قاب مجه كار اوت هحرکحا زار د كابرت ةا ار نوکسو

 ۵: ۵ هوم د وهم وچو مزد[ ۱

 ۱ موم :هدیظ تادشم eS نکل مکا وا صعد هاب سل و فرصت 1

 رظالو ییتكاوا ترد ندنووا هلا ریش سسکو نام ها

1 

۱ 
 ةب رغلافغللا ظافلا نم فرجام طض يف هیبدالا یناعلا دنا

۱ 

 ٠ ید>او كم ۵۰ نکا بواوآ جی وفا ماقا ۵ د لس وه اب اقام

 ۱ ؛قاوارف اا دشن یدحاو هکر دلوا یهجو ردررګ ییداوا

 0 حات ارعا ئ دا تكنفو دولوا ۽ Ill ندطاع: هلغلوا عج دحاوالب

 ك اک نالوا ر داص ندودنک یھ و نشحب كنس یبا

 سا کف ۷ اد همان تا وا جات زق نسح
 اەف د ےف ا 9

 ۱ یتا لا همه یب ریما فو ارش ءاودنان) فا لد ص 7 1

 | ازت هدنسراف «تولوا طاع ندنویفآ هلبا همه ساک مدس

 ۱ ا ند pce ۷ ۳۳ تافل ننک ۳1 ینغ[

 ۱ هیفدنلوا فیل تاناوومح هرزوا یلوود م ندا لاج | یقلوم

eنا ندنفا هدیه زی دکل اعم قماسقارب دوس  

 نوفا *



 زد

 ۱ كح ءاهق د 1

 مرا

 # ن افا #

klیم كنيت الي كرکنا کنا یراکد ابا نان ید هسخ "یخ هدرلتغل# ې  

 ارید بیش هلبا اب دمو اب نوکسو ابدی هدسیسراف :تولوا ||
 ۲ ُ | سسکلاو حفلا نی یا ملا هل وعم وب سر »لها هکر ذلکد ه ديش ول 1

 || رتکذتو فورعمهتساتنعم نالباهیج .دارظطنما ندعماشیرا ارق | |

 رم ندد دتر یر قوام نات |
 | صا اما, زدعو مس هیح لعاسیح ثیآر هنس انعم: ینا لعن ارکد 1

 .هیلبا نیماو ظوفح ین 5 مامو لىتر اوب

 همالک ین یوتفلا هیلعو نانطعال| منا صخراک رخا ءاود||

 ! هدوقرهتلع هدب رجع رر ی ہسم هلا هره هتسابعم تل نالواا

 !؛دنسزاف بولا طلغ ند ناةفح هللا فاق دمو نیتضف نالوایعسا |(

(e) 

 هرزوایلوف كەچ زل(« دما تباهس تراوح هدفدنل وا تللتب یدوب

 ندمر ی جت هلو اهب رگ "هنس زوفط رویح وا, هشتم ۲ جین زاویحیوا

 3 1 | بزعم ند یاری هدب رع, ۰ ردلیعتسم هلا نیع دمو سسکح 0
 ۳ |طلغ. ناد فا هلبا نیت دمو خواف نوکشیو هنمه خف نالوا

 ا

 | یسومویسبع ین د یعاظع ءاببنا ءامسا اربا یلکنو تثار لبا لاما

8 

 | ردیسلواتدحو ءا هې کک یرلاه هطبو هجاج دیساه كن هبح

 ! صال-خ یران الا التیم هضسا لنج للعلا قشم ترد 2 هداف
 زم صارم یطعإ ام

 | بک مرخو لح. نبراس لرد روب هیات هلبا یتسوبط» رکا
 1 نالا دج جج ای ناشر اصبالارپ وتتهدقدنل وا عدنه دفن رش هعف |

 فلتخا عاورفز هک روي هدنظساوا هایلا باب مدراتخمارد قشم دلا
 اک زیهلا عانضرفاک عنا تهذلا ارهایظو مر خطاب : یوادتلاق

 ۱ 7 هلو ءافش هی ۳ اجادا نصر لیفویواحان e انهو هغ فنض1 الة

 | راغ هرقل ندبات او حالا یخ ناتفا هب لما 2 7

 لدنتفوکم لا لادرشنکو ات قثو مالو نونو اف 97 و تاک ما

 رخ لرلفاربب و قاس هلباف نوکسو هیچ ءاخ من نفخ دربد||
 ۳ غا * مایفا# رد شلو قالطا ید هبلق جالتخااهیشت هلخاوایمس |
 ۹ ر ادیب رع ردعد اش لامعا قرا یک كف نالوا ھا

 ن زا



1 

(۳۹) 
 تافهک تكافصا ندراشهروبن نایب :نفیدلوا.یتسا:هدنیلهاح ناعز
 یر)ءب ان زفرفتم نمو گو, نرو ورشات عج نزن +
 هع نکا اما دوج و مزا هلاسر یوتح ی را هدئافو ضاوخو |
 اهست:اودادزاو نیش ها ثالث منه اولو لا ذنبها

 ٠ ےضوا ندملج ردس رویت ربسعت هلا هرنکهوجو نایین مالک ۱

 | نیا هام ثالث .هفنشميشاس یا کناه تیر یسالحاو ا

 ۱ عسلو دامن البو همش ا هنسااراسعاو مایالاب تابتکلآ ها | 1۱ ۱

 أ داير ۇيا نایب یافت ملا اشا تب مازال وت شان
 هطقت :كناستف ها هکر دلکد نخ هناعمالایوذآنایس از[

 هیس نسر كواواتر اغ ندندووو هموق نم هبطقن هنت نادل چ رپ

 هک د موب جو مون شب شل زوب حوا ههموفرم تدم نانلوا رابتعا |
 فودومهبهلها تور هر رو هتساما ۲ ول واحو مارو فصل ات نفت

 یسلماک نشین هننیدآوا زوقط/یمرکی یراوشیطخب هلفلوااا

 ۱ هنشجواز رزوتواندنوزل نایایبحتو . او نوکخشبیناروپ حوا ۱
 !تولوا حیا هنسزب هلا وخ د هره 71 ةنس كز اه هد هغ ءرحو

 اياسى هلق نشب نوا أع دم تانناو هسک رام ظا زرد سکا 5

 یللارو جوا ىش هنس وچی هنس حوا زونوا .دلبم .یدنلوا تانغ 1 1

 ۲ ادق اما کی ؛ ثواا ول یدب كار نوا هلا ناسخ نوک شا 1

 نو شا نس ونک رروم حوا یسهنش نم هد هعودرم نانس د دع هيس

 | نوکق 2 روقط نشم كی کیا نوا ها ییاس> نوکعبرو فصنو ۱
 هدفدنلوا لب زتو هدارنورف یا كن هب زو روهش ردیا ثوکعبرو ۱

 عدو "نوک ج ترد ئالا زویخ ؤا یغانا كن ی هنس نال وا عیاض
 هدنلید هب ونس ع واقت ییا راک ی ته :

 هدنینسزتکا اس اف ےن عد ندنوامت تر هو ۵9 هبنیم دسر رحم ٍ
e ” 7۰  

 هعفد ح وا هلا سابفوب زدن اشتسه ندنرب س نوک لا هفتم هسا

 مض هریک م یخ د هنسرب بولوا عج هنس حوا زوتوا هلبا یروسنک
 راف غو هام اک نسزوب ماه انا

 ۱ هل فلوا .هب ره هنس حوا

 0 رگ,هنآ قرعح



 ٭ ( ده ھا ہن

 * سوتفا د#

 هد هبا *اقن فا #نومالاهقیقخ زعاهقا زایدزویب یدایا مطقفسرف |

(FA) 
- amg 

 هور« هد اول ی هد تست مر تانک مارا نائلا نا
 وب قم زف ب.واوا ه.قات فلا هدموف رم نال ردطاع ندیم رذا هلا

 ۱ 2 ار واَواكعدر دوو تدش هدیلفاو هل وا هتشانعمدر تدش

 یاد انالوا فریم انعمهطا لوس لاصق هررف ید هل وس نان مود سه

 سدوو لس وس هعلق ندنفرطرمصم فولوا ترابیع ن كد4 رم ےم

 لقب رطرب یاو ط لر نشب مرکب هدرا نشب رع عاقب دنیناج سدا
 |هدیفسرح هلا سی وسرحب كموق زما قثرط بولبدا راوبعو رورم
 [ ٍبدنساوقم رلهطیرح یهیداوا یرادقمثعاس زوتوا یب روا عضوم
 || ندنراغو هتس الا یفرطرب لنهموقره هرمنک هرب نرجو ندنابئسم

 | بودا فیرحت ماوع ردموقن رفارص هک ههاشرعب نعب هو کمد مرا 1

 رج ارك مرافر حب و بزجلاةربنج یسفرش فرطو  داریدماشهر | |

 || دد شبح رح هک زک د اسب وتبا ی ونجل تئاحو "لود ید
 ۰ | [یتیدلوایواح رد رع طبحرح هک زک دسوقتالنا یبارفزطو ||
 ۱ 1 یس هطا ناو لربابمو شحو ناد وسو هترصم تالاع عیج زالع | ۲

 1 فارظا زب اسو یږاهطا ناطاسو نرؤب لشب ودار انفو ارواعوا[

 | ندەچراد نوا لوظ كموذرم حلا بول وار ارج نالوا هدرصم|
 |2 غص تیبا اوب اونا طخ یتصرعاها هدیسر هبمجیردربشع |

 1 رول واه دابر ندهتجح ردرزوتوا هل اس و تونح ییفررط هل بغل وا

 | اضرغ و زاوپ ی دیالوط یم هحابسم كرصم *ریزج کابو |[
 ارد امر لیمزونوا كس حوا طبعا شو یلا رویشب |

 | لاصا ییاهد كثب سقم كسلا هدننرق"-سوسرط **سونسفا
 اف نوکضو هزه 2 تولوا هفو زعم هت. نالوا یراق كفك

 ند سوسفآ هلبا اف ن وکس و هرمه عت هدب رع ر دلمعتبم هلا

 | هدملوم مانع اقىلاوةنكمالا امسا ییععالطالادصازم"ی زم"یغیدلوا طلوع

 ۰ راز د سواق هليا اف عضو ٠ اش ا ا تولوا ررګ

I ۱لوس نیش نوفا هک هاش اس ی یدوعس و هاش  



۱ (ev) 
 سس سست تست سس

EE یژنکا هلا ایف هاب ملاطعوریس فالتخا رو ياا 

 جوا زوتزا ندشتوافت نوکرب نوا هدهنسیکیا كن هب رهو هیسقُم نسا
 ردر و یرسعل ر هسدنگک ےل ا وخ د هم دفع یاسر كترام 3

 هج هن . رلیفاب و نرم :.دهامو تاقا اما. روش هزادس 4 هعیسو

 :تسارزه تس ردثع وا مد هل راک الفا تسر - ناربادا هرکه مر

 نضع ارنو .لدحزو یزشمو ج نمو سم: هزهزود راسطعو ۱
 کس یرک زد نچبورب یکیدلنا نودو زمس هد ەس هنشر كياتفا

 ردر.و کره هی هتبات نامی یربع ین هایم تنو طرح

 زد خر تاخر سا تخ هفلوا یا نئی ازاو موفر ۱
 هددع کت تولوا هدتعرس لاک کر زجورمس تهوقرم مات تلف 1

 نکا ر دیا مرا دا هلوص ندنبناج عاص هلبا تدرس لاک ین امرکد لا
 ردن ی لرس سین هک طب هدنرزوا ا

8 
1 

 لدرمج زا نداهاک زا تاواننصلا نم هيلع ادخ كب .ترضح|

 هلغطراعهاو مد ال ییاوحت یراقبرش لاوتس رهظلا تفو لخدلءا

 راش اسا یاد نلدیصا كني دلوا نا هدن : راد یدلوا و ید وا

 || ب واوا نوکش یللا وب جوا یسهنس هلبایسلوا مام اهر و زوقط

 ۱ هدهام ترد و هنس یکن دام رهوهدیهامرپ نواهرهر و دژ اظعو" ننک |

oa: Fa۱ مو نو درب مهد روز جلو  

 ظا تلف ل الفالاتالد بولوا عسا كلف چ ی

 طایح ودا نیسهرود هب نع ن دوره دتعاش ترد یر کب ینعب |

 | ,لیلاحیسبطعب و یواحر نسېض ع: ىسىق قەن اغ ل الفا غمد و ا |
 : ینامو عد مس ( یرود تاک القالا تالفز دنا هر ا ادا فرش ندع نیکعلا

 مدار التمر تاک د دیه ام یرلتک رح و زمس هیوا یا كن هبقاب

 ۱ وک ۳ ۹ لاتقا el استالا YO کروم | 3

 زو کس كی سع هذن منوال نیمالیربج ترضح هدهدآرویپ|
۰ 2۳ 

۳ 5 

 ىلا لوس



ehl 

 ۱ ۲۱ iy یکی الواد لعتدص هد ۳9 و ۴ 7 ا * اغا #
 زدن لک ناطق لاو کا بولاوا هنتس انعم اشا كوب قا

 ومد اکو هلا تحف هفس حراس هل غوا: ا داززو ۱

 ۱ | داسو همانج "هما ت ثیاتم» ات دیدشتو مب ق دن

 ۱ !یراکدلنا سفح ناوذح لاما مانا ۷ یلغا * لرد اقا لا فاقدموآ #* لغا *

Rado۱ 8 نزن هاو نوفا نحر لیا دخ: دن ام تاچ م یس كفو ەم لح  

 ۱ اط رسک و ارو احمق + دنع باوا وا طاق ند لقا هلا مال

 ۲ لع لآ هرچه ضھق و تم دیس اف 9 هزمظح اهلا اجا نوکر

 ٤ اس :عع نوک اعر و الض باتفآ × یار دا لوغآ طا واوو لیغآ و |[ "*"باتفآ ۷

 | روش انا ا صا هدب اسراف” "ییئسا كمظعا رب فورغم | ۱
 ً 1 نیش خ هدیبرع بژاواباتتا باک لم ندزج یکیا یک أ

 ۱ بآ هد باتا یو دل لیکهلنا نیس نوکسوبو میم مس کو |

 1 هدانا س اھ یزید زفوص بولوا ىلع اف مقا ندندیباتباتو فو روما

 ۳ ۳۳۹ قلاب ا هاد با ر دلم دب شیلا یروناو رها ہلکا

 ]| راخاوهردشلوا باتفا هليا افرسنکو ء انو هز هدمو اخخ هدیراکد ما |
 || لو ینیراع یتوجح«بواوا عبطلاب را پیج لا ۱

 | یدیخب هبحوت ب ۳ تفا هل وا ای هلی وب ندیم هیلضا تعط |

 1 ند: نت اس بواوا ندمیی رع تارزابع.تفآ اربوارولوا ,نکم,یخدا

 / ناد هل وقنم مالعا تاتا نیمشولا الکی یءرولوا شلوا کیم ۱

eb 11 یخ ةیدیشلوا هیعسارز تشخ هب تآ رد راکشا  

 هم دنا ۰

 e 7 و هد

 ظن یال یس زاف تب ود هدفداوارمو د راس وکم دقم لاس دنح | ۰

 اتتد زا دنر نوخرز تشخرر تللک تدب , یدنا نابل ؤا هدیشک |
 1 ۱ رد .تشاونآز نخ فی ال قرورداا
 | نابساحمولعم رکتآر قح تمکح ك نر لنردهدءمس رز تش خرا |
 ]| نسلوا ةجر د هطقن تالخ حر باذلاغ باتفا ذکر دناعما بخاص |
 | ی دورو ةموف لم ةطقن هنن هلا مت یرمشع یا جورپ .نداب یخ |
 | نيد هبي هنس هلغأ وا ما ه دم ول عارج و نوک شش وب ا

iw 
1 

3 
 جم متن ۰



(tre) 
are aE 

 اے ایم

 تااه ایا لغ تا زیطاخ ند نات مالا داط هوا سو

  ردشلوا دیه فجو یکیدلیا یکاسع عج بهر اهلی املا نم

 0 8 ناله !سا..را ویدا ید ناهاتفسا هلبا لتدہت هب اف یانهلغل وا

 | هلخوب دو دل دوی بول وا هنس انهفرک اع عم لغم وا هایتسا ۱

 ډي ةو دوز هیجز دا كبل قطعو طل ےک یاب نزن ۱

 :هنسم ڪڪ ن دنا تم اقاو کم نوک قاین ویو کوب ۴ ۱

 یا ناو نالوا فورعم هدنیتسومو رولوا كشعو لب[
 Sk دو جو نلیح واصفا ا٭ نلناقتافستا هدنزوصوبا | ۷

 هزجش مایه شر ر دل ۴تب نب رلاسنعم لاج ما ظنوا شور نخوا |
 هد نر اف. بؤلوا طلغ:ند بولسا لبا: واوو نیس نوکسو مالو ا

 بواژا ند هرومشم نيچ اعم لیقطا * نلرډ مادنا لبا همه ےک

 ار رسم کو اقوا ره م ةد لع .ردعی اش هبا زمه رسک عما |[

 چا ۰. طا ارز رد ظاغ ند نلف نظا هلن مالو اا واط توک
 حطم هدحاص ی دنلوا:قالطا هیاود نالوا هلسخهردشراف ۱

 یربغ نول نالوا نونا عو ورق نو2 یھ دنخبهاوا |[

EKیسنویتفاو. :ینامزو" یتاهاعو. یزبیش کاو فح  

4 

۱ 

1 

| 

 | یعاص مع هبعح ٭ شو طا * رولوا مش ۱

 اطننوکسو ارزو .Cani 1 ه لس ل دل معتسمرززا هره خف هنسانمم |
11 

 رم ندنرل هعاد هلوآ نوعهعوا

 نا ۲ برج هات دوام اید هم ها را تی

 ۱ "تنُسو روپ ند هدلب ول لماتش طو: نیعل .لاحد هکر دن » 9 سه :

 جرد
 تس ا nn .ب

a CA 

 ° هبا ام ماداب+ هرزخخبط ٹر وص بولوا دوچوم هنر بن

i ۳۱ هلا واو دمو نیش مه هدنسراو تولوا طاخ ند شسویطا"  

 |! یازو نوعا لجو قد یراهنسس نانلوا لکا # یا *راربد اوش
 | هدیسراف یعسا كراش رک ف ورحم نالوا نیاتسا تباه هدنا هد[
 ۱ ان از بولوا طاغ ندوزآ لیاز دمو ضو هیدن

 را د لب فر نام ادا وا قالطا |

 تم 9 اد



 | تامنع ون بن اردک ی TE ئاشا |

 | شا# ردشعلوا هدانناب هغ راس نوا ظعلتتاوهس نادهداوا || * قشا #

 | هدییاننج یعسا كنەرا ناومغسا فورعم یرلکدلباهبعالم بس ۱

 1 | هدیبرع بول و|طلع ندقوشالا مست واو وا نیش حقو هر ۱

 ظ ات ه دیس وافو .یلیکع هلنا ءاب و5ا اب 0

 | ضورعم هدننطب كن اویسزکآ* كما رخ له خال نو کسو | * دعا 4 ج
a۱ می نوکسو ابو فاک قفو نیش ہک دار اف یا كناروزاق ءاعو  

 ۱ نفتی فان e çan تقوا ?rE هلا او

 ۱ حوا یر اکدنبا هنره مچ هنکشا»# رود شلزک- ابا نیش نو کسو ا |
 هه نوننوکسورمیبو فاک فو نرش هدیراف یعسا تا |

lil 81 اتشا# زاربد قهذ هلا نیتیفق غا بلوا طاضخ ندمهکش | ا  

 بم هلا نیت ؛ناوکلا و ةزاه ف را که یدنص تان کی ۱

E 

 و رعکشا

 | «دنیزعبولوا طلخندانشآ نی لنوو نهم

 ]تیر نوا تفلا یع زرد داهل ان نوکشواخ تشک یاتضدم |
 ر دروهشم یراکداد:یدلنا ییلتارب هلا هزم قهر هدو نوا تشدآ

 | تود یدرهوک هدیسراف انشا هدیارعا یتیدلوا لیعتسم هدیکوت نکل
 ۱ ریشرب# زیبضار داد :وه ینخ ھما لسعات هتل وا یج اعم یشاتفهال اچ ریصا #

 1 ' ضار ا ییاکخح هبیش نارفھز قهر وقالوطو نمبر ھو: نماشا ۳

 ۱ وزش یر ها یراضیرشف كتاب یزاکدنداا

 ۱ ااش نوکسوافو نه مَص هدد ل رزیسا«تاتسففو رغم هناد كلرلاغب

| 
 ۱ ا و نزع فا ےس وم هدیس راف تنول وا ما نو رفضع هلن اروآ

 1 :اغهییزاو لول هما # نیصا# زرد قان 5 اک نان یک رکو | . 9

 نیس نوکسوات خو هره دمو خف هدي شر اق ی سا نیکان هو قالوا 1

 ن | 1 هو ا ا ندر ¢ | ي

 با و 5 r 9 ۳۳۹ اب جم رنک 1

 ۱ مرک هم را اس هرم مک اف 5 جن | 4
 8+ سسس تی سیس

 یر وش یتا اوگرا دپ ۔ د ا ع



(fe: 
ana3و  

 هل بس لع تال هنسیدیخ د تالحم تالهنسیمرکی قاب تولوا لو غش |[
 هژ.را وا ىلا ےب ن درج هدایر هد وذج یرادعوبهنیو نددرب تی 1

 زوم ین مارا نانو | سفت هی هموت وآمدعمندنر وهظ كناتد

 ندا نا هدنموفزر : رانوپد رونلوا رودوزپس هددنس قلا خا ۱

 | هنطسو كط رع "هر ڪڪ یربعت دلب ضرع هک دماولعم یخدووا ۱

NITیر ابار ەبراچ راهنا وززکد نالوا فوزع+ور طی [ 

 لرد اوساط هکم وهم طخ ناټلوا هدشک هر غیاب بور 7
 اینم رووا ریدعو نصف هجرد رتاسعط هلاس شو بونج:خیفرب ما ۷
 رام تیغ مادلب )وطاما نبش وا هیفسآ لب ضرع هد! نداوتیسا طخ | 1

 دوام هن ونج نڍلاع ی : کج اونا طخ ۹ ,.نادنس مواد لوا
 1 دیک ادب ل اوا لوا هی رو دو هحوت هقرشو ۲۷ نمره و دشا 1

 | بسم ۹ ماد نادا نما اجر د شا 3

 ۳۹ غلو علا منی تنی نیا نت نا رک دانان 3

 بولوا تاغ تدنتآهلبا نیس توکو مھ دن تل واز سچ زا 1

 خو تنوع

9 
 نن امرکد لا و دایی اهن امر ڪک د لیو بایسآ هنناهرک "دیس 1

 هدلقن دنیاعررد سرخ هنامر کک دز و شا دورمو اس ۱
 معا : سارخب نکا رد عباس هدف مالک یک ی دم اهلا فاضم

 زر ابورتبساو رشا بویلوا صو هراجترادا هنو |
 عاب ,ةكمايخ رع شل ادهاش هنغیدنلواقالطا مولا نلعءواکو |

kaهنخز دن وج شاسا هنارو دنک نبرد مات  

 ساز هو دیما ل رمزا هر ۰ اکصا س اطرد يروم /
 | یسا ارا خاو مپ هام د شان رخ اکو جم ۵ هتسب مشو نش 1

 ۳ اج نلابیعت ها ءاش نا یراک دید نام یامرکد سور> ایت

 یرالصا دابا ناو ناجا نیول وا ناس هد زمرک ۰یسوزجاا

بط ها واو نوک لش امن مضو اظدم هدیبع ِ
 1 دیش و نارد هنوج ا

 3 رار دبا. لابیوتسا ملا: تفاتسضا ھنن رب دم هدیسراو هک د هی وا

 داپ لوطو

 د

ean an یو و 



 ةرسا م

» ۷ ۶ 

 مدح اسم راد من

 را هرک میجب

(f) 

 نون اوا يعجن ال شراما «دفدنلوا صیلخفو خف یریارج بند یکی
 | هوو وعتمرفس دشوار دمت و ضرف هعطق ترد نالا ادهلا

 ۱ 3 این زا دانهن یلچ بیزاک مجرد هل, ك واند بخ رومان میرم
 "فرو نی تر ارش تر كاما يلا ر شبا ری
 لنه ینیونج یفرطر ور دلصتم هاب روآ هک وقسمكلاعوراتات یسیاعش
 | واوا لطم هات رفا هک مرافرح یس ی ع فرطو یطیحرح
 اربازج و یزلهطاهواح و یربازح و دنه كلاس رالع یتیدلوا یواح

/ 

 ناتنراناتو اضخ و نی تالاعو هعطق ندنس هطا اتسنک هون ندهک ی ام |

 ۱ ەادنانەرىشطارۈاو زلاءاروامو قاف تشدو رک تشدو عدم

 اأ ه:دنشک«صورقم طخرب ند الحا وس هاو یتعارا ققسم نالوا

 | و یناج,قربش كلو طابا الاغ هخدلوا یهّم هبهندا هیوا

 | بواوام كلام اموعو نیم نمرو یسبلاعشیناج كسب وس
 ]| ناضقطزوپ ندهجردرب شبا وفروتاق رم یلوط كءوقرم ملقا

 | داعش فرط وداد ندا با طخ ینسرعو رد هآراو هی جن د
 1 یتشهجاسهو ردهکرا و هيه نا ي دلت شا !نالوا تراع تابه

 ]دلی ذوب یک كیاض مو ذوب جواب الوط لب اسم زچ لب
 || تزد یر کب ضوا «زک هدقطنملما قسایف سوری مکهلوا ماولعم
 ٌ "هجا بم هلیغلوالبم قیلاروتوا رو یل اكن یدن کر طفوا لیفت

 | دو قلا ك جوا شل او لار زوب هک جوا زویکیایطسغیچب

 | یتیدناوا نایب و لیصفت هددرمتف بنکردبا ییرفن حیف یلااروتوا |
 |لزمرب و ردیرادعغ ليم حوا حس نف ریو دبر عرف تردهدروا|

 | رد قهرا تزد یرکبعارذرب و رد عارذ ترد عابرب و ردعاب ك
az, 

 | زدی ادم هر ىلا هلبا ع ضو هب رهط رخآ نط كرب قة راب روا

 1 ! هنایف یچاض كل رطاق نکل ردیلهلوا هدنظاخ ليف قلا هس هریعُشس رب و

 | ندم یفل وم رھ دلا بخ .ندنراخووم ترعاما ر درلشابا صیصت

 یھ رک هستم یش مدام مدآرد ود یرایصن الا ب ا دا

E ست iii EK. zot. ROCHE 

 ۷ r صورفف ردنارود هد منم ضرفرانکو تشک



)۳۱( 

 كن ات هعبر كعاب را نالوا روس افن راو " ااو اترفاو

 زد ظاع ند ا هل.ءلوا زنه لفات یسهتجوز كن راترمضح

 رضاع ندشناو دانو تاو هلاخ عده عد رارص انعهکر دلکد یخ

 ی د بط رخ لا “اأ ضا لقد و تطرو دراب و طّیسا نهوجءام

 هر کس عی عیش یاضتق واوا بالا قزفو اهل تن

 نعل نکا یدو مزال یشبا قوز نش ولآ هنفوج یضرا

 یر هلفع "هریک لاوقا نر ایهح هنسهلاقكشخو فوشکم كرالحم

 لسا تو شیعت تن ابنو رایعساو تابا هیح هد صرا یور دتارعص

 هبغژ mes ابد رك مشی قلعت دنن راه و وغو ولعو

 فالتسا یامکح اموعهضرا تب ورک ردتاتابسو نداهتناخنم

 لصاحیصترد هدصزاهرک هدقدنلوامطاقت قفا راد هليا لدعم

aa eنالت  

 !ڭازەيقاب عات راتودارفس ههطبخ را ییعد هس ,ونایق وایر تا او ۳ 1

 !ماسح ییاشرفاوثفاب ییابسا | هدنراکدلما میسفت ف هنوکسم یضارا |
 ن ندتفو لواهلنا كا كىلىت ەنسەج وز ثفاب یایسنآ بولا 1 ماس قابرواو

 | لنآ سا جوا هصلک هنلاس یکیا شعلا ږوب زکس كنه رش رات
 ۱۳ یر هو ی دنیا نولوقهدهوفرع ع ران بواواروک دم

 رد حول ثقا نالوا ئ کاخ ادا ده تصردیعتا

 ۱ A ملا ا اغ تیانعو هرناصجس هلزاتدازا لاوفا معااما ردشلروک

 ۱ اف تان 2م یر هو رو بی دنک اتو تا 1

 السنا ظن هفوسخ رارضع!ندمالسا یال ع ن ر خاتم بولوابهاذ

 هدروا یاهدراب ر غو یسوطریصت ندتنهلها قامدق رد ابا

 ۱ وه سابوهتب رپ دعت انش كناعدق یرببعت نر تا کیدلوا 1

 a ۍرادالوا هل ءواتس ىلع ىلاعتهملا تااولص جون ثیربعح زالو ےک مصاا | دن کد نا نرالا ام تابار تشک ناک |

 2 ر نلطم وا
 اب ,



 س ادا و تر وص

 سم

 ۳ ناععا ۷

 * لمتیا

 بودا: ضصحو قرف یقاهسج تاعطا» تد دیلانم تیچ

 | هموقزم یانقمهدنب رعر دشلوا عیاشی هدنراناسحاهناوسنو لاجر /
 || بولوا نامهس هلنا اه:نوکسو ¿ نیس م يج كه ندا تلالدا أ

 ۱ نیس هد ا نارد اه. هم لبا اه نوکسو ارواب حق هدنشراف

 | هننرانعمقواو بیصاو هص> هدببرعمهس ها مدن وكس واهر سکو | 9

 | هنسانعم قواو,مولعمیجج كنالوا هتسانعم هصح بولوا عوضوم |
 ت ماییلاتجب مد و ر د ماهس هلااه ددو نیسرسک ییمج.كن الوا

 | ردقلوا فیعص تویلفرا ماهس هلبا نیس عضو ردینرارج كموعس |[
 | ماهسا هلبا هزمه ےف هدنروص یفیدلوالب تس هدناغل باک

F3 1یتیدلوا تد تاعررربد هوا و رد هلا هزم هر شکر دشم  

 ا ابروا بولوا نوکسه.ندضرا هرکح# ايسا *رد راکشا ۱ ۱

۱ (۴#) 

 تورعوط هراد هر یر ندو تکرح دعفدرب هددنس نالسرا

 ب واک ی کنکر «دعبآردیاظن هليا لاح لوا یردام نوک چوا

 هک دروفوا" یرذب:راغاب هنکرح د یسهراب ےل لواو ردنا ما ۱
 یرداعهدعب ر واوا نانا ی اکشاو اضعا تر هدا ت یک یر |

 شک ارولوامشچ هداشک هدنزورسنوکی دب بودا ع ورش هکمرر ا

 اك اوایل ندنارود لیاقمرب * نامعا * یوارلا لغ الا

 بکنم ند رح یکنا بولو ا عوض وم مسا نکل ردفورعم هنسانعم

 ا

 تست ین

 ردلعاف ےسا ندنس هلک نتسام:هنساننعمی ڑکب کرذآناه یرکیدو

 هنس لزم ړع هلبا لاہغتسا هناغ رد هبا یراتعا قید كنبکرتیانعم

 كن هفورعم تلاح نالوا صراعنددوج وتواخر ر ردشمراو

 طاغنډ كمانسیا هليا نون دمو اب ناوکسو ه هزمه رسک هدي

 ءابوٹ هلا هزمه ځتوابدمو واو. :نوکسو نیم هلن اره تولوا ۱

۱ 

 ردتسانعم نامرک د هکر د نسا یرب رد وا الا اهنش تولوا

۱ 
۱ 
۱ 

 حح لوسا

o RRSP ۳ هدیسراهو 0 

۱ 

 1 ۱ نیم هدنامزا ا یا وا ان ۱

۱ 
| 
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 عاص نطاب ۳و رهاظ مع هلبا یرالروب قدصام هنفیارش لود
 3 وه ال[ رادو !وانابیو دا دعدهدشک ئ عب و دردنوگایرلهدل وا

 ءالسالارشك لولا و مواعلازرضلا نع یلاعت هللا ناص لول ار اد

 ل ون هرروا فا ل ووو ردلوفعلایود مولعم یییدلوا مس انعم

 تکی ح ند طفل یکنا یورو رع, لو مال سا ظقل پولوا هنیدلا |
 نا عدقن هر زوا فاضم یهبلا,فاضم یکی زا هلک ب ایسو بالکو

 لوبناتسااما ر دام ید قلوا ییکرت تفصو انس اتما مالننالاذتدم |
 یش وار ظافلااربز ردعالم لوا: ن داخ بویلوا ی اا |
 ردراکشا یددطاهدافا ید نعم هلاح لع بولواتک رع ندر یکتا |

 دبع اتسا هلااتدخو نب تس نوکسو هزم هزه دم ودرج ناسا |

 «دږکر رد هنب زانعم ادلب لوب هلا مالرتسک وواو نوکسواب مو كا
 باوح ها ومس نسروبدد# دکر هر هجر دعنو رو اوا كعد هد ۲

 ید زیا هول هجر نا سار دشا واز عو عم ارا رک هدنلبا مور زول وا ||
 هسدازار د که ی هنرفرکا و لوا هم اهدا راردیک هیدیصقر کا هدم اون ۱ ۱

 نوا مالک ن بخت ظافلا نام یدیازارزاو بادو يد لوخاتتما [
 فوكو از دع الم ئز هعاد كۇنا A دانن |

 لصاال سم اوا مجسرت ورب رت ل وبنات سا هدهیهاش داب لوکسو هيعرش
 هد .س اف یجسآ تكوورع۶ نیزغم ناو #٭ نالتنا »ر دناهرب هنعددلوا

 دعدال هدب رع تواوا طاع ند نالسرا هلبا ار نوکسو زمه

 ترضح هرزواییاور یریمد ماما هدناویطاءویح ردد ا هلالاد |
 هباعص | ععهدنراف دل وا تاج دنیفس بک ارهیلعوانید ىلع هللا تاول صح و |
 فوخن دنالسرا هنعس باعک | تور ویب دخانیحوز ندناویحعیجچ 1

 یاج هدنآ یراق د روییاع دهنیرمش عفد هدنراتیاکش هش رات رڪ هللا یو ۱

 هم هباعد و رکا رد قاب هدنسنح نالاادهیلا بولوا ظا ی قاد

 نہا لغو علا ةن دماناابو ى ءوفو یمظد-هععو یا یی 9

 1 اوکو نیاز مق یر وشام دوج وم یک و مسآ یصحالوا ۱

 کرد لونه ردراکشا ج ہوا صالخ درفرب ندنسهکب هسلوا ۱

 ےک

 # لیندا ۰

 # ناسا #



 هه و

 لیست هدششاب وزان و هل وا یسلوا لاتح کیا هلا تاک تسارت هنشاب :

(۴۸) 
 رتشد بودیا تبنسن هبودنکی لج نوجا راکنا یتولخ سوقلبف
 هلک عایوادت ها یا امار سود کما یچد هبتلع كنهرورم

 هد ضرا یورو رد شما واتم هل سیما مودرمیاو د هد دلو روھ

 یروهشم هکر دوب جد ندیا تبس دا بودیا ایر مش یانو
 توعد ی وف لوا ردنکسا سود و رکے هی ناو نکیه نم طبع

 5 ودیا الهو بر هنر و لڅ ن دنشاب هعف د یکیا هلبا ی بس مالنا

 هدنشاب ید یه هرفغبح کیا دوخاب و هلو یکیدلیا ایح ُأ هنب یی اعت قم ۱

 ن دالو هلیغلوا انشا موج رف یر ذباب و ,هلوایحاص شلروا کیا
 ۲ ,هدک دلبادش هنجو رخ لح یاب و د نوسادا: قد اص هدعس تعاس

3 
 میش !ا مچ یتنطلس مور هلبا سراف یربیعت كنس وط فر طا

 : صارقنا نرفیبا هدشامزاب و هلوایس ابا ریس هی رو قرشما و

 لاک ابو هلوایسلواهراپ لوکی کیا یکن ونب وب هدنشاب انو هلوایسلود |
۱ 

 ریو و هلو تل د تکی وق ی کر مت کر ن دتتع اط

| 
 زظ ییا. كاتشاباب و ردشلاق ندنا حب وغرس هکه لوا یزونب و کیا
 نطابو رهاط ع اب وهلو اللب .صاو قد رغ یردامو ردا و هلو ان داسا

 رد غا تافو هادنلاس نکس نا سکس نو یک ك شب كرر

 7 هنع هللا یضر ی درا لع ترضح ند هتد موحرم تما دارطتسا

 ۱ ن < هدنرل) !اع رمس سلم هت نیش نینقلاود ید هنیرلپاسنج 0 ۱

 ناس ید دی رهلاوذ نح نس دوحاو قشک |نال وا ندنداهش بیس و |

 ران دروشم هلان نینرفلاود ندنت اسم هدروما یعع) ید

 تک ن درک ج ر یددلوا یمسا كنان نر عم كناردناسالا

 || یراکولس و رنس ییفارطا عج كياسنحت نقد ندرنا نالوا دراووید

 | نینسح دحامدلاوانو یراکدروک تفو نرفیکیا ندتماان وز دام
 ۱ | لجابو یراالک ذوفن لاک د نیم یرحار و یرلاوا نین حا

 ناقص

1 

 1 نو ااو را یرلتد اهش كج وود د۶ شب همر کم تدن ءان ٽ٫ر وهام

 ۳ نانرذتکماو هلواتدنلوخد ۳ وهرونابو هلواندنسءا وا اطعاهبودنک



(rv) 

 15 رف یراکدید داماو قبا رح بولا یکم كغالوا |

 مدفرعمقجئاو یلاخ هدعف نیح راذکساو ردررحهدب رکنا-مج"

 ات هبه زویکک دهاش هننیدلوا هرینص "برف هدعب تولوا هلکساو |
 هن اخ لزم رادکسا ردشلروک تح یت ہر روده دنس هب رهراذکشا

 ۳ ۱ نیسنوکسو رمه سک # زدنکسا#ر دل ات كعد رد هناا

 دو هرمهخف هدنایود ردر وه ڈمهرروا قلوا یرا هما نیو ظع نیککم ۱

 ها نیسشنوکسو همه مث نیر :رعم كيا ردناسالا هلدا ار و نیسو م

 !فقاو هنلامعتسا هلباهمهرسک هدیشراف هت وا ظلخ ندردنکشا

 هيلع یواضیب ییطاخ هداف ررولوبهراج ةصالخ ند طاغرلتالوا

 !كنولی ساو ̀ ةلاديعتسا هع رک ت بأ هدفهم فن راشو دااچ را
 هدسوماقو ردشمروبیورلاردنکسا نعیهدنرمسفت نینرقلایذ نع

 ندنرامالک یموزلادنکسا ۵ نسرفلاودو یو سیما ا نیا ردنکسالایخد 4

 نتسح "هدرک رصد سیخ 2 راتاما ردم ددم قلا ردنکبنا

 هدننونو قانفناهدنج الصو ناعا لوا ردنکتسا هکر دنا رانا

 تایح نآ بلاط منالاروکذم هدعرکتآرغ بولوا فالستخا |
 نرفلا ید نوک كل اسم مدامو جوج ًاندس؛یاب و تلاع ااا ۱

 ءان كمالسلا الغ لیععساو لیلخ ترضخ بتواک هبههرکم کم | _
 ةا وچ زو زنا لایت تان دک نوک نزای کک
 كنيمركف نينو ماي ابف نش ڪک: د دعشب لاحرد هد اط ناه

 RE هنس .هد هر اس e e توی ۳

 # ردنکسا#

 نردکسا قرفو

 ویو RN "1 hy E نشا ۷

 نیا ییا زدزرحالصنم ینیدلوا مالسلاهیعر تا
۷ 
 | هدنروصوو نم اراد یس ییصا نالوارومشم ولد سولیف ۴

 رگ دیهان هرولم ازاد هرکص:ندنعوفو:هحگ تولح هدکدلبا ۱

 فو لی هدنهاجا هنب ردب ۳ :ر دال نتاع
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 | لاسراو 2 وزن هاراد یدیهانا یزتشد سو ةلبف هکر دب وره یلاصتا ۱



 عضو ثروص
 بال راسا

 * رادکسا »

  : : evورم `“

 | اند بالرطسا هل ارو نیس نوکسو اطو زمه ف هدینانوب یمسا
 .یرا هعد هيچ بالو هزاره نیطسا هد مود مع ناسا ردطلعا

 ]لک سا کت هغاب قراوزو ناس هدیس راف یعسا كن هيمح ةدلب |

(E0 

 یوی: روڪ * اع تلزم هنسنانوم باتتف ی
 كيکع نالوا یدحوم لوف ىلع ردشلطا چست بودیا دا ا

 تا بعو ان لع سب ردا ترضح هباور یلعو هلوا یا

 ۱ تیس هرلنا هل. ءعمل وا ۳ بال هنس اعم شعب نوه یز ود

 تروص ردقورعم هلبا مساوب ید هدیسسراف و ییرع هلوا,شکلوا

 FR ینانوب ردنکسا هکر د ربقف دز شو کک هد داووب یضو

 ۱۳ اوا ایک وا ییا
 "ییسو یولع م اعو مقرر و : هدهرک لکش یالفاو نضارا

 دل ی رازوا نشد هح وور هب دا ن نکیا هدزلاح مع " یعالطا هنلاوحا

 ولو ناطاع هدنا ددم Fs ب نات هه وورد نینهرک ەدنافوازەك|

 .هنیعز هلبا مدقعضو هک الفا رکج هودرو دا رع مانالانماموب
 | نیتف ده بقعرد هدکدلیا هدهاشم لداناد.مکح یتفیدلوا قبطنم
 ۱ E ید ییوڈرم بالررطسا ردشلیاهیعس بالرطسا هللا یضو
 1 رک و زدشلوا هر ادعبر نالوا لمعتسم نالایلا بودی !میبزت نوجا

 [ لع هدنعل اردشلیا بنر لاک شاایفارعح لج هلباےج ظا د یطرع

 أ. دناباقما همتا ةبنيطا طة ناشتا تاود هناتسا* a ا*یوارا

 ِ فورعم نال وا هلک ساو ریعم بروا هذلبا مور ند یلوطاتا دالب رتکا

۱ 

 * رادکسالصا# ۳ ندراذکسا هلا هی لاد ۲ هم رنک یاب رد بل لحو یانگ وصو

 1 داسا ز ل زم هرامر یاشا ۱ رادکسا ةت .سراف هل | هلمهم لاداما|

 هکر دهء د: تروص یرلک ایا لقن هلباارطاو نیسحت وید ردکنرفروطوا

وکس سو حق مه ہد رع بولوا طلع
 از رد ءاو رم لو دن

۱ نالوا هدنروصوب رولوا لصاو یهابشرک ۳ دبی رنو هدلیلق|
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 | كع رولا كا ع اجرا هنلصا ق هلک ر غصت هکر دلکد نک لوید
 ند حور قاقتشاو یواو لا ردمولعم یکیدلک هش وز یرفصم
 نکاس واو بولوا حور هلبا ار رسک بم هني داوا راکشا یعزدلوا

 د اعم جاعا یاوج رد واو ندان دوعد داع ضا اذه عم روک

 یرلمسا كن رکسع فورعهو بد هدهرابس دالب و رصف بزا

 هلاب نوکسو ازو نیغ خم نالواهنسا:منکرا عل درع هدب

 افا و ف.ول )نوکسو مارا ۳ ل. .سراو تولوا طلخ ند ثق 5

 شد هد ان ایشا نما ki هدع دو هللا حس اوزار د كل هادی زافا[

 ۱۵عزرعتم ب طنغت رز وا فانه تب روو رظاته هلا از رسکوآ ۱

 | از نوکسو نون خخ ھر ەت هلا لاد دو 8 ۱

 |هب اف ییا 5 یرعم تولوا طاف ند خاتا هلا هزر رک اک

 | درم ىش ندهتعامترا تالا#تال رطسا#رد زا ا لید ۱

 ی حس

 ۱ دم فرح هززوالاح یخ دان تونلوا بلف هیات هلرغلوا زوسکم لیقاع

 خاب را هلا لو هیأت یواو هدا ول و یکیغیداوا صاوخاو اونا

 داتیعا ییج كدنبع هکه سنا زواوادراو لاوئسرکا رولتند ید

 ۰ اء]*شرا * رونلواق ه الطا یی هبح نالا رکان نالوا تا 1

 fe غ هد رع رد هس ا وس نکل ج ھ < رز عتسم ةن تانعم مفا اح وك

 هدیه ده هرضاخ هدیسراف ردن وود هاش هدف رالاتفرا هلا تیک 1

 ١ لاد خو واو نوکسواب مع ةعفاو و هذاا هلبا لادو ےک حقو

 اه نوکسو نو فک فو نون رتسک «رظتنمو هد ول اهر پلو

 ]تب ول عاون كليك یاسا# زرد كیذز لا لاد دغو کوا

 ۱ د تالا هلا هملمم ءاب نیکو هت يعج ك و هدر

 ١ لا اتکا مع هو ءاهو ا دمو خت ۵ بم .س زاو تولوا طا

 هك :نسراف یی بنا لب همش رومسو لو ؟ام* قانیسا #رربد اه ذماحا

 عوج بلطم
 لاعفاب اب

 ۶# نرا# |



 )ئ
een جرم ajar: 

 تم ھم سد ز

 تاخیر ق دەلو ا, با نە چارا هد غ |

 | قیام نالوا هباذا ندنالفیهن نورد یک شماقرتیک و ریفص |
 | دیو ک ندنسارو ردشملوا ببترت هلبا یوصا ورب بولوا |
 ]درو ادضیک لاقیسومربمازملوا نداوه نالوا لصاح هکدلکچ |

 ۱ وددوخوم هد دوق دفناتط هسنک هدهطلغ ال اغ رو نر اسب

 نانلوافج نوچماام نایرجایوادعاعفد هنفاطاهابو غاب*فدا || + قرا *
 :ثدقیخ .هلباار نوکسو هجم ءاخ خفه درع یعاكفوربم قدنح |

 هبا نونو ار نوکسسنو فا کضو ءاف 3 دیسراف .بولوا طلع
 اا مدتاتفچ یمسا كراو بم فو ەم یعاونا # كرا*رلزددنکف اا * درا#

 اش همه رنک« نسخ بووادطلغ نددلو راه »نشه
 ؛ةشهرا*روید ولآ هليا مالو هزمهدم هدیسرافو صاجا هللا مج دمو ||" * ةينمرا #

 القا ىرإ دلا بوسام كن هفئانط فورم نداراصف فئاوط|
 ۱ هیجان ةا یب ع ردلمعتسم هلبا هدحاو ءایو ه مبه خفر هناساشغم |[

 دنا و یلوا ءا مر سکو ار ET نته رنک ی منشا تن هه ودر

 ۱ اوا تالام كن دهوو ره هروک و راما ندهتءرا هلا هات ۱

 | مالسلاهیلع لای تیرضحت نب شفای نی نیمزا هلا هز ەھ رسک نب

 تنا هاتف واهظحالم تۇم قو صوم بونلواتیتناکا هلبغلوا |
 ۱ زادك نما ةروکییعذ .راتشفلوا تپ نهدر وصوب هلیس هفاضا
 دنا مزالارخاتر وص اغ طنب هدعاق سد كەز وف سه اطهح رکا

 | وشما ام رصنوبد عات یمرا دتسنلاو هدسوباق یداىا رورمفنکل

 | هلبخلوا نیما تیالورب هدناجماب رذآ لبا ار نوکسو هرمه مه نءداوا

 كنق و رعم ۰ "ویمرمنک یعاونا*دومرا*ر دیربغ كنک اما رتهدالاب ِن دومرأ ٭
 ۱ |تول وا ظاع ند ٿورا هلا ات هدرخاو همه خف هد انْ نیما ۱

 ٠ هدیسرافو یزتکهبار دمو منو انو عم و د دٌشاو اک: ص هكا ۱
 ]| ندا هدافایتسانمراک رور * : حاب زا ۴ راربد دورما ا هدردنه هن 7 ۶ حایرا#

 ۱ لاک مزمن هدد رع: و دلیگتس قرهلوا ىج كع ر

 ]اهدای ها منم اهوا بنو ین بواقع ند اورا ||
eا ور ج هیچ ۳۳ برو او رجب دیر ره  

ng eresسس ترم  

e 
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 هح وناو عامود یدرفارج یدزوخ هناا هسا وا تاوق مدقما
 زارید ید مور صرار دویسخ هدلب روهشم*مورزرا»*نشعارارذیا

لع ءاش روب د هرب نال وا منی ام فولوا و ۱
 وغم "هدمت ه

 ۳ و ىلا غشترم تنتک ما مور ردشعلوا هيعمل موزانژرا
 e هک بدو

 زر جد هدسوماقو راهدنا دقت هللا مور نوا قزف ناف

 ۳۳و ردرزګ ود موزا .نږراب فردت ةينیسراب 5 دابر واک

 نلقاه زج اسا هتسد دعاوف نالوا ناس هدنلب: نم" نتاود ا

 ن ۵هورم هدد یزرالا دید راع ن ند نب ر ر هلا تشو

 كنجوا وهام وږلا نرراو سا ويسود هقو رعم هلی« ناضزاز ۱

 | هتئرا * رد هعب دود جر د ن طا یضرعو جم یدلب لوط ردنرعم ۱

 : كفور 2 9 ام ال انی ج لبا عطخ هدننر وصض فا تط ا ندربج ۱

۱ 

 | قروب دابر هد صا یا کت هفو :gat وا لامعتسا نوصا

 ند داقرع هلیا فاق دمو فو ار نوکسو نیعرسک نالوا هنسانعم

 نوش ان خو اھو نیش نوکسو ارس کک هدیسراف عسا

 !یچبوب هنن انعم تابکچ ه دن زلنبب«نیحالما رد ند تعب هللا نون
 [یبوبدل ۶ رب کم تا هموقرم تاآ بولوا عباش یررلاممتسا
 |نّوتاسغرا*زد راکشا ینلوا مس جد داغ رح ول ید

 ۱ یارک راش نخبر اک كرفان

 | ندلیمکت یب یببط نع صتعرب یز هب رنه رنو داقعا هن زالوق

 علم نزر هلا ازوارضق ارز ردطلغ ندمورا نزرا هدا برع

 رک دهد نالوا هلخی رم چم وا هلو رسا هدف یاد وب وم ید

 فد ةفیفذو جلد ل طل یدلب ضصرغو زن یدلب لوطو ردیوسرم

 3 ندآناکنژرا لب دسر اف فا هش و 3 هدسرافر د “ر ةر وزو یر ۱

 ۱ نهی ن نکی ایف ی دو

 ۱ نوکسو لاذ خف وراهم ےجواپ دمو رنک دیسراف بواوا ظاف

 * مورررا *

 * هتشرا #

 * داغرا * |

 ۳" نوبارا #۷

 ْذ نوا ماش ند نونغوا لار نوکسو نیغو : یو



 * حددرا#

 « ررا +

 bei هدمنعدالب دلم قاط زا رر هلا تول نوکتسوار ماو رر ۱

 ۱ تاب وح نادئح قیلح هول وا 2ر یاوصح رم تا كن را ج

 كەماج ندجا ند نیدلا لاج رکصن دارم رع زرا هدشزو ق

 | ذغال طفلا نم فرحام د طط ف ةسدالا یناعلا نبع ناسنارظان

 طلع هل همش خف یب یسک ر یه ةف روم ما هر ِ
 هدقدل وا ره ده اش» یلقن نادناراف : یخی دلو ا ےک زرا همه عضو ا

 ,بسانهديف ى 7 دار وصلب لغز :اتعنا نالوا دراو هد ع نانسلإ ۱

i ۳۳ ۳ ۱ ۱نر 9 اردمورت ڪو رز ا  

 ( نر

 لقب ص مرچو مشال وق ی زاد قم نام طب یا د همی فر مدلی ځد اخا
 هدنر ادر ونک« رش هلبآ هب رع یر لوا هک اتخلا نب شعازاو
 اه اش عا نا لوا نکاس هنعیممج هند تولوا لات ظم
 | قصسا ندلایفص ۷3 ةودقیردب كئ هنوفصلا ندم
 لتجورس * حدرا *# شما هدا ید ی ىق دم بولوا ت وسام هنهدلن وب

 اناج قارظا هنش هوا قروو یزرتعشو هافس یو اھ ندنعهق

aهات ردراف و رعد یونس وی ٌتولوا دوجود  

 بلا دن نا ورا واوان وارا نوکسو همه

 | نوتدهوف هدینرافو لب مالواتنوکسو اه ىو هزه قەدر
 یی" دا * رز دن هزات هللانولهدر + وواوتوکسودیس راز مو

 دلار نوکسوارو هزه میکس هلیفلوا ندهزوهشم تانونح
AEدرو دے ضع ها رم مفبرعم ندز روآ هدنانور  

 | قىغ ۈكىشونا رو هتسراف ءان رسک هدیساراف ثواوا طاع نادرزآ"
1 | 

۳99۳۳ 

 ۳ از داش 17 ززا لا ثلاث CE زو

 | بول وا ندجترپ یرائانو ماعط لج اب تويعا تاغتلاهب هراس

Ta Ck Kat 

 | ندب تعصو مع لوط بجوم قموادم كادنه یامکع یردافتعاو

 دن رللوق
e 



GEW 

 ردنا مر دارو ی ا كبنىدي نوا عود ندمرد ی ]| شن زو

 هلق یللارويندرراو هبف ناپیکسزوب ند هطنخ یدیبشر بدراو

 | یطایء بازا نوا رد هیک سا یرکیذو کیا یطابیهوآ بدراو

 ترد یمرکی قییلاطنا * هرحو ردفراعتم یسایق یدیشر یدپنوا

 ردهلبا فاق نوکسو نیسو ناو چ یدوو مرد نقل ا روپ شب, كيا
 ثرابع ندراطنف ترد تطح یکح غردروتر د تیبییا,شفلا

 لينک قرف و لوبیدب هلبااردیدشدو ياك اا 1 ۲۰ مردز رول قلا

 لآکاونازوا هس انمار اسو تال نان وب 7 مرد زوبزکس
 هدنعجا رم نهج بو: لوا ناب یلاسعمهو مرد هدرا ج نالوا درج

 قتمطن هلا وا حا هدا وب هل خلوا ادیوهالتبا هب هوطع دفع

 ؛دوردالنم یدنلوا ,دروو تبن هلبا لیوح همه رد یناروا تنسهلج ۲ ۱
 اما: رد اطر اینا میپ لیکج ع اصل «دزوا یفتلوا در[

 ۳ اب دلاو ثانو لطر ,:دم لک دادما دعب را عاصلا هدسوعاق

 اا لها دنع تلئو لطرو . قارعلا لها دنع نالطروهو لارکم
 وات هوارشع یا لطرا و لیلا ناسالا کس ناکا | ۱

 منو ا هد ولاک لیفاتعبس ملا ةفوالاو نروعب راآ ۱

 م ینرح ع ردشلوا عداو ایه ر دا نوعب را4د دو هلا هاننلا
 شي نا کس هر !دعب هدمگملقا * لیبدرا* قابلا ةيلع سقو

 ټواوا هروهشم هدلب نابوا ات هلیف هدارا ناو ره ندم هد اش |

 هيغل وا هعدق "هدعاو تیس# هند اب هکر دشلوا نا هدقایسوپ هدیاب

 يبان نانو نبا یظذلنب نیمراێ لیبدرا هلبا لاد مض دموقرم هد
 FARE هداب ردشماوا تبسا یتیم نخی كلوا |

 | یدلب,ل وط بولوا مجرد سا, يیرکي هنن هزرببو سه شب یزکی

 هلا لاد خف ندماغا تفارظنکل رد هجر د رل یدلب ص عو دع

 كب شکلا كلوب رب نوهیل اط ردنا میدم تداعی پول وا ۱

 . || ن دلوا طلغ ند لی درا هلبالاد مض هدیب نع ندامعتیسملبا لاد

 ٣4 ركب ورم لاكي بیل دنادماحو ردشل روک هدراکنهرف .لیدرا

 * لیبدرا *



 هعدض بلطم

 0 رار د یخ د سونا وق ۀ بدان دت اعداموهب دراو سوم وا همهردیکانوا |

 1 ی دادغب لطرو رار د هفدصو هک هجرکس ههبقوازوّعطو لوط | | یرع 4 ةو ا یدو رینص ج رکسوریک نوط با هب هیقوا چواو|

 | زوپ یندم لطرو یلل زوب یکم لطر بو دیا نزو مرد زوتوا ذوب
 | مدد تردقرهرو یربصم لطر و راد نوروم هلبا مرد ناسکسا
 لطرو مرد زوپ نکس ک اطنا لطرو ,مردزوب لار یابش لطرو |
 ندنر اضع نادیلونمالییساهیفلا نار دياز عت نایب هک یلوطانا |

 یقرفكيپ عاصو مردیللاروب ىلا قیراو مردنواروب قلا ريرح|
 نویفوس تبسدرد هدنناسح رطف رد دص نکا روهش«یغهدلوا حرد ۱

۰) ۰ ( 

 1 ند,هردکا نوا ردعتسعهدب رعد الب راک هک هیقوا اما زرد ءاساف

 1: تالدک زربد تک هنعدر حواو ربخصنوطسد هنفصا هل دلو اترابع

$ 

 س میس ب تاتو

 ی اشو مرد ق ھر وب یک س مرد شعل رو کیا قلطمنم
 مرد كب یس دف نمو مرد روبی ]| یاحو مرد ییرکب روی یدب ۱

 ER EF اطمظ. ةو زردنانزوا

 ندسرد نم کا رو کا یل ا طنا طو مرد یا نوا |

 ندمرد شما روب یکبا ,قاظف دمو مرد جوا شرو قارع دموآ

 میز تاب او ندموفر نرو ید هج داوا تیام

Eis ی Fa E E ر Ep 

 ددا لع هبا مر د ندا نرو ېا دبفب تر دشا بولوا |

 مدد قو کیا شثلا زو ترود كي كوکمو مردی لا دوب جوا

 روید كير نوا زففو مر دزونکس كينوا یا ابطن !قرودوا
 قرد لوبماالسا ر اط ھو مرد كب یک توا ع لو رادو مرد ِ

 یر هل صرف هر دول رو بواوا تر اچ ن دیمور دیو ترد ا

 كس , نیحوجوا ردان-ثور یغج هلوا اطخ باسخو نزو یوورم

 لینک .هعلطم»رحو مرد نایک سو رخص "هرحسو

 ۱ مرد شل ۱ زوب حوا كي روعط عده لاو E روب جوا

 رول



 دو دو هماغو نازوا ۶ سا نالوا * کاشت رطاخو نایزوکءدبنک ۲

 تولد برعه نادیشزاف هد هلاسر هجاید مهرد یدلزوکت اتم 1

 ےھا ال وا ناد یجرد هد ات ون هدق:التا یامدو بک ذیل شو 0

 رار در٥ کرادو و نراب لغو 4. طن هزوج هلاقتمر اما رربد هل سع» 4

 راند د هلام ثلتو لاقنءهر و زرد سد هقعلم هسرولواندناهدامرکآ 1

 [نوعیس هننگیکیاوریفصیاماح هلاقنمیکناو امارخ هلاقنتشرو |
 |هلوط هطارق حواو لافنم قوم جواو رکیاماخ هل اقثم جواو
 هراتسا یکیاو راتنا هلافق تردو:هیکامهژوج هلاقم تردو |

 | هقلدطمهجرکس هنالوا هدنتزور انتساب روز اتنا تلاو لطتبو لطان [
 ۱ هروج هنالواهدننرولاقنمیلاو هبرمش» هسیارواواآو

“(143 

 ارد اڻزو با صةیربت ادو مهآرد هدارشو حب تولوا تنجرد ٠

 شب شب یہ هدنخگرات س ےعا اک ج ناونغ اط نامیات شنا" 1
 كوك نالوا جار هدنلحم منا هکم کرد هدیز وص ییدنلوا ناسا

 عدل رز ا تولوا خون جوا یزاهطقمش ۱

 توس »۳ قاطع هموقر نرو بوتل وا اٿن ترضااراد هدموفر ۳7 ٠
 ن

 نچ نب فسوبهدعب بونلوا برم هلبا سر هفیرش صالحا روسو |
 لالا لما را هعلخ هللا قئاو و نوم و دشرانوراهو | ۱

 دحرا وتلا هع: ی راکدلنا عطو لاعسم ید ه2انوآند ضااغ مس

 رولوا نا یلاجا كنهیمعف بک لیضفتوب اٿ وک شا رخ

 راند هلته و یعسیکمزب رفهجیربکرب زو كادي شرا نۇر سفت

 ضب رک ینا یک )ارد اکی راد: "دل ظا یرفعحنرز هرابعلا لم کو

 ی

 ! عالم هلهع لگ .خا وار هطاط دہ تز یییدنلوا تب رها ةد ۱

 ردن فرص دحاو مهرد نزو هک طریق ی وا نواو ریغصرادرب و

 ءالقا هلخلوا هدعوفرم نژوهمعشترد شعل او زار .دنفانوسکآ

 1 ید نواو فکو هصف هسرولوا ندیاشعارکاو هعرخو

 !صااخرر ماگالانیب داش هنفیدناوا هیفصت ندشعو لغ ید

 ےس ی یم دون تیر کج مس

 ۳ هفدنن هعوق ع نرو یدناوا رک یی هوا

 0 ف

 ءا اب

 هاش رض

 ۰ هر اتش
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 ا کیهضت ردا خیوبییظ رکس هکر دنیم هع دق طارف فص یرلهلماعم ۱

 | یکیازوتوارب هل دخلوا هربعش كاذک راربدیناانوارب بولوا هبح هل

 ۱ . یدهعفذزب راز دترد 9 ۳ هلال وا هرر وا تروصوت هنن رارد

 | کدر کچ یی اردیاربت لب و هلیغلوازکس رکیز وب هلبا فید ضن
 | یش مهرد اما رولوا كود و جرب هدناورج زکسس رک: زو
 | ا صوص خ قاب كنبارضخ مابالارخا ىلا لات هللا هتک اظع یا قف

 مھ ردة رشعلک نوک: كموح هاو یسخالتم بانجررد حاص

 1 رغصا ند صلاخ ےس هکر دنابتسم ندنس هرابع لیقام هغی نزو

 [«جارخاریر نولوالاقتم یدب یمهنا دنوا كنها نعد دون هعطق

 | مهر دلاماعب هنع.هتلا صرع تو<نالبق هدهجراا هبلع فس ویا
1 

 ۱ دارمندمهرد ندنسلواررخقنادفصا وناقنادو مه رددحاولا

 : [.كنسلوادنب هطب ار هلاقثم یدب ةا نواو ردراکشایف ینبدلوا هی
 ۱ 71 ۹ راک: الا ۵ ردنع ىم ررگترضح ناونعتلادع نامزیبس

 | هدنماقم هچقا بولوا یمورمهرد شقنو یسراف زند شقن هجلوا |
 هلو لبه یتشلاو عبابلانیب ینبم هنغیداوا عون جوا مس مطقرفصا

 !برویپ لیبل یخ ین رنو بره لادن الرو ص لغو اخ
 ]هکر لاث«یدیه | نوا بولوا لصاح ددعیدی هدجارخا ین
 ۱ ۱ ر دشلوا (مقف ذخ ام یراق رش کحرولواترابعندهزبعشز وبا

 اتا ددع ځوا یل لول وا لاقنمنوا ها نوا هدنروصرب لیصم |

 ايث كنيلا بولوا لاقثیلاهقنا نوا هد نا تروص نیا ددع
 ۱ هل ددع شب بواوالاعسم شبها نوا هلا تر وص رد اددع یکتا

 الصاج چ ددعیدب هدودلوا عج هزر ث الا زول وا نامور قلا

 أ مچ .بولوا یرانعفاوم كتر وص جوا هدمشا لسا قیرط زولوا|
 !تفل ام هلال قم اما رولوا لصاح ددع نوا هن هضلوا ثیلثنو ۱

 0 ۳ بولوارب یکی هدقدا وا عج راددعشدو لاو نوا هلبغلوا ||:
 نوا لب فان هفیلخ عطاق ےکح هدنزوصوب ردراکشا یخددلوا ید

 ضا رصع سانژنکا هعابطا هند دل واد هظرار هلافمم ید مه ر د

` > E 

 تیوب
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 | یو زد هراز هل فذح ین زود یاش رکو | 1
 ۳ و را افرخ رارید هاون همرد فتصنو ردشمل وا ساضافا ۱
 ورا تکی هبا تاشح یکتا كنادربرهو هلبا ایف | |

 اة اعم ک د رکح > یزوش و یک ر ڪڪ ر دش د هون رخ |
 از تشاد ج وسط قلا نوادمردر هلا فن صد هبونزخ رب یهو 1

 زدن نته ند جوعس ط هدنن ات ول ج وسط هل نیس دیدشتواط مث[ 1

 هکر رولوا هبح یکا روتوا مردر هدعطا هر هر ؟فدعاق جوسطا ۲

5 ۱ 
 | هرم تعش ثتواد س الا مردر هررواهدن .هاو هنبو رد:فورءءوبذ

 دی هبعرد دع اق ید هریعشو زرد یان ا ا کهاز[

 واق هد هر مک رح هکر دمولعم الا هتعاک ول ردیآنزو مخ

 اوال كاد کس ه دزعرص و لوا یدحاومرد ژدادنوهنازوا |

 ۱ ۲ کد رکج كالذکو طاربقو كدركج نمی هبونرخ هن كفو |

 ترابعن د حر د ق ګر لاعتف ردزلش نت یاد هه

 اسو سالا اما ردراکشا ییدلنا ثّرد یمرکی یطارق هلاغلوا
 ۱ !بوتلوا و رحم جون :هدموقرم تای یزیبعت طارق: هدرزهوجآآ

 -ٍٍِِ مرد هکر دنزو رل ڪک دابا ضرف طارقو درک > هدر اعز |

 | هصجو هسمرتو سواووا ردم وا هنر او ةللا كت ول تفاوااآ 1
 ردوا وا سا هکناد هلا یرثلوا هدف وور د نزو قدر الو |

 ۷ انومانخ س رو اوا كاد جوا هک هم طید تزوبز اما رچهکنآ د قرا

 | هی هزاوم هرذب و مقرب یربره بوتاوا فیض هرکه ندو |

 اار نهو زدم كابن فورعم وند سویا اسب نیاتشعلا ناب

 ۰ 1 سا وه ت ول وا ی یک : كنج اغارفابص رارد ارت صدا 4 ۵ 

 | لرد روا بو نود یاد چاک ووا اس

 | لدر ناب یلا یا وی کیا مودرب لبا ی ایفیکدا ئزب نھ هزراوآ|

 [قربص لا هموقرهنزو دعبادعب راشابا لیت هکنادیا هدمب |

 | ها لیزتو طخا هکناد تزد یدیدح مات دحاومرد بزنی هوس | ۱

 ۲۹ ۳۹3 ها ا هد

 | دهد تغیدلوا توفیذ یژشمو سا ردنا ءارحر ندن :دشلانواآ ۱

2 



 # بدرا #٭

 نازوابا طم
 1 اور اکشاعقالتخ او لدتتالا کاو ناروا هلبا ر الو ۱5 ۱

 3 ا5ک لنا هزحهدمو د قالب .od رز او بو ا طلع بره ۹ ۳

 ۶۴ وجج بل طم

 هیدناثونلوالیدبتهیرسک یسهعض تلاد. نوجا قوا صاب ءانب

(f 
 ی

 2 نی ز دلشعتسه هی بیه انها رک كات نالوا

 وتو هلع ۳۹1 | هللافلا دمو احمهوار هزم عن

 . بول وا ندآدین الثلک ؛افامیر × داوطتسا در رب داد مسا هبا؛تسا :

 ۱ «دننزو لا جا هرزوا یر خم عهالتخا بوی عچ هدننزو تغلب

 | ال ةف هدننزو لاغفاما ینک ءاففاو ءاحرا ناناوا رکذ زوالک ی مچ

 ۱ ها" واک هدنرو هلتعفا یراعج ىك ا کو تارا

 ! لوا عام هیهدعاق : ی وا هبدیا یجكنادن ییکهیشکا و هر زعا 5

 | رعشب ةزورش پویا ا هذوذش یر رد ثمل وا هب وبا تروصیکیا
 ۱ لا ىج لحهف بتولوا دنا يج كيیدن ییتسناتهلوا نوا ۱

 | هتیرخا جد ی یدنا یک نزا ىج بن نمرابسا د هنفیدلوا

 درک ندفدل وا هیدنا هما ل اد مصوقاحا تین هان نالوا خال هعجچ

 ۱ لیلاکم# بدرا نالا قر طن للخ هی هیاکاق هلبهجوتوپ رولوا
۱ ۱ 
 .ایلک و اربیک لاما یب و طیبه, ۱ ویم السا تا تا یوا

E 1 انوه ن وک لرب یب دا تلا هلا او نوکتسو زمه ١ 
 کا

 هدیسراف تو اوا طاع ند تدرا ها اب دیدشتو لاد خو از نوکسو ا

 | نالوا ىش ن ذك ناد هلا ناک نوکسونونغفو لاږدمو خف مزدرهم |
 دیک ر قناد للم وف زف بارعا زدشعاوا راسنتعا قناد ترد ||

 یس 7۷ تتن تس ہوس ہند

 ۰ نر و ازیضو هسا حج دمو جن همام كلو ارك بقلط»

 1 یا کد در اتجلا لاک ل فاع م ولعم# دارطتسا#ر اردو راچ هبا واو

 د سم سس

 ۱ ارش ف هطزح .لتعسک نالوالوادتم هد ةن بلا نع تابصەلو اتا

 | رد یدقوم هبف نرو هد شرب بولوا یاره هبق یمرکب هدنابوبح ر اسو

 ا ردش نخوا زدعت و صف ید دد مان مردروترد دبد ره 2

poresهب همی یو  

 | یبادنی ضا ندکججرم كتابن مانیر دوت یراکدید یک شود
e --_ e EOE E N COONS 2 : ڪڪ | 
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 1 3 E ا
eتانک ك قارس دیعس واو هرزوا یناس یرب رح  

 کالها هسا رو: ]وا راتعا درود صرا | رظا هفت ند هر وديس

 ا والا غا هضرا یدرفمابو یکی نو

 |نیاییافج رولوا یضارا نر دقنلا الك ىلع انسا هبنلابیا

 ضوراو تاضرا یج كضرا هرروا نب تددل وا رب موج نسب

۱ 
| 

 سایفریغ لء كنیضارا بواک یضاراو ضارزاو ,نوضراو
 كر رح « رکص ندفدلوا مولعم لیصفنوب ردشلنا ناب , ییعیدآوا

 [صاصح هبع افت را هربنکتالآ * قلاع افترا# ردیسانمانر ابتعا زف

 ار ٥ ءا ف دوو هنس هح رد كع البا هرئاد عب ز ماناروه شم ۱

 | یک ران ایلوارداق هنهحوت هلیغلوا یهیدب یغددلوا ندتاذوخ اه |
 یکمدآ نعصلو مدلآ سرد بولوا ع جععدخا رولوا ظلغ و

 .دنسانع«كعد مدنرکوا یسعم ع افترا ندقفا كعد,مدلآعاسشترا ق
 ردیممفترم رکتعاساما ر ولوب هراج هصالخ زانالوا یمولعم یفیذلوا |

 مس بنز تب رووا كجد شخ عانتر دین یارو ٩

ع ىمەيع ات اللا كعد ردیممفتررم نکتعاس 1
 : واعف غف هيمان ا

 .ندنامر یاشا تاعزنحاما رول وا كعد رده شکاوا لفنو فر ۱

 ناملوا ۰ نک یهبجوتیالک ع وفرع معاس من 1 ِ
 ۳ ندهر ومس» تاطاع

 !نواوا یسراف للصا*# ناوحرا « ردرهاظ سمشل اک یغیدلوا 4
 نالوا یعسا تكوفورعم فط تحرد نالوا لامعتساریغت الب هدیکرتا 9

 رد هات. یی جک

 !بایرا نکرد طاغ نچ زا نوک ویو وه وا
 )تا دف ناوجرا هبا ر یخ تارعا هز زوا یرا = رهت كتخل

 | لرد نام هم هنغ>آ رادتمرب هکر دکتر یرفرذ فیطا نانلواریبعت 1

 هنس دهم ےصد اعاط #٥ هح را×رولوا كعد كنر + لک |
Ie 

 3 قتلا زاجل ق رطعا هسا رونلوا دصو قیبطل ه3 ف رولوا وف دل بسا هدانعموپ نکلا ردا هدافا نسانعم رد قفاوم

 ِ ریعضتلا لدبالیزکاب یرابا ندلح ینیدنلو نرقعا دوخان ندیم

 ی تاوان لاو زوم هزمه خف برعم ,كناوغرا/[

 * قلاع ادنرا#

jk ناوحرا # 

 + هح را %#



 . * ناعذا ۶

 # تاندا %

 * یصارا#

)٩۹2( 

 زرد لی هات رع مات لو رتسک و نون خف هدب ا كولو |
 اتظفل هنسانعم كم: نعد ثلاردا هلا ا یدعتم * نادا

 ا کو رە هد ری

۱ 

الع ی د ندناع دا نال وا مرالهتسانعم 3 ناو عوضخو
 ۶ | ت اوا ط

 عوضخو تنوکس یصوصخ نالوا هداوآ كمدراو ی اع دا كن الف

 لادو اب هو اف خف هدیسراف رولواكعدراو یلوبف كةت هلبادایقناو

 رارد ننشادرب نامرف د لبا جهدمو ن نونو نشو تار وگو و

 ,ندفرمص بت ڪڪ ءان هنع ویش هنس انعهراهاک عج كينذ # تان دا

 هات رذشلروک بان ذالانعرح الا هدنسهحاسد دوصم

1 

۱ 
۱ : E 

 لاکشا ردرب وه هر النوب ینعد ۴ نت عهج یز ند هروکذم ةعب را"

 هضرا هلا اھ لصا یہ اس كنسلوا عج نوضرا هلا ار 2 ءا

 هّصع مجج دولک نونو واو ه درج اص وع نا ددر دوم ءاه تولوا ِ

 | یسلوا یو كارو ےس یا دل وا" نورع هر ۶ مجو نوع 2

 تالق ىج كن ےک زد نیم هنغددلوا تاضرا یجح لصا ۱

 نوک كنارو ی د كز هز مه ضرا همالک هجرت رم ی 1 کیدلو |

 قاوا مر هیلاج » یدرفم هل یل وا سنج مسا ن نی 0 يد ثنوم ۱

 د

 مزال

 ت a تام

 | هدیسراف تولوا طلغ ند بونذ هللا واو نوکسو نونو لاذ مس
 هکر دلکد یخ رلربداهنک هلبا وا ءاه نوکسو نون قفو فاکم ط

 نالوا هتسانعم قورو هليا نون دعو لاذنوکسو هزمهقف بان ذا ۱

 ]| هدشزو لاعفا هدن رغ كران الوا فوج | نکاس یلعفلانیع كينردضم

 هلا همش رسک تان دالا ] نع رجا زا یک ارفاو عاڪساو عااوا

 : یطارا*ردعالم هە مج وت كد رد ر دص م كل تند! ندنناب لادفا ۱

 | ردمولعم یتیدلوا هنسانعمژرب ینباقهرلکوک بولوا یجب كضرا

 ند نوضرا هللا واو نوکسو هج داضیضوارو هرم همقهدنب رع

 كن رب رج یحاص تاهاعم رر داپتەر هدمسسراف بولا طاع "

 دنکبدمل مچ هدننزولعافا ئال: بواوان دهن الض را هرزوا قق

۱ 

 د



($F) 

 د ۳ هو نب-نوکسواهو اخ دمو هدیسراف | ۱

 هند :رفهیسهدعاف كعوجب 0۸ 1 وا تباک بار قەل تو لی وط ات هاف |

 یراعج ییک هنمومو اسم هوا هلنا ۲ یدرفعر ها هناوارظق

 pe یک تاشمومو 2 تسمه روناوا تیک هلا ل ول هان

 متد رونلوا رب لنا هربص ءات یرلعخب, یادت یاد نیاز کا ب ۱

 ۱ لکی داق رەلوا ج كناود ام >رلع# ودا یکهبعداو|

1 
 عج دمو «یسراف تول وا یک هیعدا قرخصل, ردلمهتبنم اددشم |[

 هدنعج ید  الع هات ھ نال وا هدنرخاآ لب هلک ابو رونلعچ 4 ۷

۳ 

 ` ترجو رغصا یدقو هب او رشک یرالاتو ظیاغ ر کوک نکا هییش | ۳

 دارا ا مخو ضاب وری جو ندا نرو

 9 ندرخدا دارا لوا رس" قوت هما HE ریز

 هکر دیاد هیسراف دعا وق 5: هدناف رارب داهراخ بار فو اهو دیسراف [

 هلبامچتادا یدحاولا قزوفاع ى و را هوم ناسا

 دی ازولوا نکاس یرخا.بواوا ند حاوزالا یوذعاعما ناردیاادز
 ناباتستفانکآ یک نابزپ و .ناسیمدآ رولک با وتو فلا ىج
 زلف رارد ق 7۳ هحورید |رظا هرس و تکرحناهامو |

 | تمالع ءاه هدرا كسار کا اربد نانرو نادیمهدنعج ۵ نرو

 ارد ناکحاوخو ناکتشف, هلبا لیدبت هیمعفاک, هساراو |
 : روک هلبااهو فلا یرلعچج نک اسارو, ك ت ئرخا كناداج | |

 ںانالوا یناغووشنو ؛ندنددوذشا اهزشاافا یک مکنسواسهشاب | 1

 ۱ هرلذالواهرروا یصعتو د داو تاناویح یاضعاو اما و تات ات

 1 جو کیا هدنروص ی داوا رج ید رادو ی "نابزاو تافوا | ]
۱ 

 3 یارمش کا ءاجو اھداب زردی اه: کارا ہرقف بود فذح
 !هدرهرابد رخ » ردشلروک یاری هعدع قو لر ضمب

 | تانابن فورعهوبد ق رارسع یرممطنو روپ ظ 4 دون اس ولو
 1 هزاس ی یرلکدد قلههود تان هد همرکم هکم فار ظا ناد

E Oa Rage 

hk.نا  

 * هر ودأ #

 عوج هل ظطم 1

 ۶# خدا #



 # فاجأ ¥

 # رخحأ#

 * لاوخا #۴

 + ه.عدا #۴

 ید یلوطانا کمی رم یدنفا هجاوخ یلجو هدیسرون ندنلاجر | :

ییلجهنب هنباوج روبایوا بوط رهنچا .دنلاوشمب ي يراو .قیرطنماوا
 ۴ 

 ۱ ندتتردقم» هباوخ يااا اخیدنقا هجاوخماجر کفن لب ۱

 ي چ

 تای ی جو

 قدا اوا ۳7 اعد ناب رخ ا اا بیا

 |یسادرف فو لوزتر اکتبر هندن ەهلوا انه نیک اکبیربغندنسالع
 ف ادصم یگالاک بیر ها رس س# 7 4 و رهلکب ما .ندلومالسا لحاوسآ

 ۱ کند رو :هنراوم هبا فاصذ |ناربم نالوا فیر i) 0 نک :ادعاما

 ۱ هلل هور هردلاکم هلبا ج ووشو ع هدودل وا نا ددنکب هلی و ناشآ

 1 یازتصناو دوع « هنس هد تعاس نارو لرهد رانوا ناکمادج

 ندتف زن فکس وا ر څته دیس راقبواوا طا ن دف اب هلمهم ۱
 ۱ فوم لحیرلددلبا طبر و سرج ی با ومو باود ۴# رخا # رارد|

 4 رربد لیطصا لا ابو دایصنوکسو اطو .نمهقن مدرع ,بولوا |
 ۱ ردعیابش یریبعت روخ بم هرلنالوا طباض هنسهمدخو ِتاناویح |

 1 هلی جم ءاخدم نالواهنبانعم ٍبلندوجوم هدناسلا دوچو*لاوخا

 ۱ هلا هم ءانندم و یک + يدب ع ساد ااا وڊ یچ كلاخ

0۸5) 

 و ن کی ۱ ماجر سر مو مارآ a دنه اک شیب ناڪد هوچقر

 كق ردي ین تاهذا* یاجا * یوارلایب ءدمعلا شاپ ۱

 د هدیپزعردلمعتسسم هد ۱ < ۷ د و هل مهم #2 مدعن دنساس جم

 ۱ | ءاج دمو مج نوکسو همه ربسک تدب تل الد ةموق سه یانعم

 1 طا ندروخآ یبا واو نوکسواغ ممو نېه دم هدر اف یم بآ

 1 دلبغاوا میاش ت تا ۳ موقع طفل هدیسر و بول وا طاغ ندنالبخ

 ٍِ .هلب احب ِنوکسو + هرم چ نالوا ر رح ردا ملاخ هبا مچ تادا

 نآ زر 1 نایب رد نفاق تولوا بیدیا

 یجتالخ هلا دم ادم ها وزن اما اظ ی: یار د هنا لاوخا

 8 نو کو مالو زیر ء ردات سا سا
 ابا

 ا لا ډه دا ست ۳8 فا ند تا ز ها نیعردنکو

uتو ریو  

۱ EEE 



MN 

 ET ۷ *# قم هجا # زدشلوارعف نام ندا ااا

 عسا كتلغ فویعمنالوا ضراع ندمت كرااسو كح ر نالوا

۱ 1 

 سل ساج# سلخآ لرد قاوفهلاواو ددو واق مەديا ولولا

 نشو نونو گرا هةم .سزاف رول وا طاغ ییاطح دما با

 لح كەد لوا تواککب ,هرهدلب رب # ی ۳ *ژرذنیئشدلااب وکو

 مومعلا نل اع هتیلوا سهام هلننعنصو هل ی رلحالطصاو ینا

 توکسو حجو هزمه مه هنیلوا ناسا اضف زعر ونلواقالطا

 ررد ق ورا هلا فاقواح ن وکحسوأزو « رف هوا لماک

 هلوا هللا فاادءو اهو واو نوکسو لادوممو نون خف هدیسنرافو 5

 تسد ماح هژبالاد ع فو نیسو میم نوکسو هد ءاخ رم دهنانو هدمآوت ۳"

 دعا اشیامهتسا هتس اد :عم یجب تخت لی اقف تسلا «دنخا# زاد ۳

 م وف رابع نم هنعددل وا حب ها مورخ نامعا هنن .یدحاو 1

 قا ےض ق دا رھ نج هدیسزاق رد راکشا ینحهلوا ظلع

 "دنحا دا نط سا للرد ااو دل نئاه قثو هوو یعم واو و هاا ۲

 فک هنس انعم طة سو نح هد ےن ز اق بولوا ی ج كاب > ۱

 هدنکلاع یوطا أ نده واع هبلط هوند راربد هراد کک هلا ا 3

 ِ هرومعمو ادب ادا تسینرکیدر فاسو نص یا ج

 ,ظلغ ندلرکسا یا فاکو نیس نوکسو ازو قاکو ر هز مشک هە دیشراو

 ۱ قالطا هک اف ءان هتکیذلب هدافآ شانس كعدروتوا تولوارما ندئناب

 فا ن ۳ و نیعو هر يج نالوا قالطا ا هدب رع ردن اش

 < نوکسو مالو هر مه رشک هدجاس تومان تولوا دوا هلبا لادو»
 |یراءزوب م رصتو قرف اط یال یفالطا شابا نیا

 ۱ هدسعیص ا طاع ندنراکدید یم آ هلبا ج دمو رنتك و نک ۲

 ۱ ودم ریل ب جھ هنس اتع دلو نالوا هدنراق هدسبرع م وقر 1

 اهن اتشا ۰ نما ة0 ا یم هنغد دلوا ی کز ها نوع انا ۱

 ی

 1 هلنا هلدنا هناهریس لیصحاخ دنس دوخ صاعشر e لم ےک ۱

® 

 ون قرفحا ۷

 سلحا #

 * یجبا ۾

 هه ثحأ#



 کا ۲

 0 یا و

 * اھردحا $

 كنت تيابغإ نکل هلوائراذوک ئ کی کن وس بول وا فرظرب ندردا

Aلاهرمهسک ها هنلیصا  

 اتنا ا هبا نون نوکسو ېم څو لاد دمو غث هدسرافو لد ۱

)۱۰( 

 4 ارو دنیاو می خەي ەمؤق م تلا هدد ت بواوا ففعحخ

 فوج ةد تهی لکم دآ هر ر تا ]هکر دیورم رادر د هفتم هرج

 لام اپ هدعطو هب وص هدعب بورردرف هدأ زهدشن ادا ندمرال

 | سکه با كزت هدنرانک كخاحوا هدجاتحا تفف بودبابذعتقآ

 لوا :پویلش اب هخبعچ یزا بم كيا ندنراخار ونس هک دنا ترارح
 ا تبنت اف سونیلاج مک زاولوالعتشم شن پاوه كراع
 نه ةنلفسا جا gfe باوا * لیا# ردل وعن چد یددلوا

 هر اطیاطغح نیا ملک یر ندنسرل ها ناتننکرت ردفورعم

 طالع ندلاسا هلنااندمو E هنههدمو ہک نال وایت دل کر لبصا

 ااا ناو لاذ نه لاد هموقرم یابعم هيج ز دیس ام تارو

 لانج نکات ارابعیناس لوا لامعتسا وتد یرت هکر دلکد نخ

 ۱ هل اخ لع یبرمکاو ِتخادرب و هد شارب یطاغلا ییضعب تواوا

 1 ردیا علو لک | یرقنو ناسنا* اهر دج ا٭۴ ردپا هوفت هدمور رابد |

 ءاز نوکسو لادو هره خف هدیسناف یمسا رام هلا یظع روشه

 هنن داوټ ندلارغ اما ر درس م دن ارن تعم بنک ښی داوا یراقاباو ۱

 ادیدنیو اخ م درج بواوا طلع ندابهردژا هليا ارو هریک
 تادا بولوا روزا لما كن اهر دز اللر دنینب هلنا نون دهوسکوو

 ۱ ر اا هتسانعهدجاو هن هل الا ابو فلا ناار اعچ

 ۱ عزا هل یز عا یک هیح ىس زب بواوا عون یک امو 9ھ ناب ا

 ۱ را ی وا بود مس هلا یعورب و یک ب قع یسیرو

 ۱ یک رد ی ذوا ند هرو وچ شو بید اکآ ق دم هلو ا بان ضظ

 ! نعهدقدلوا هد سر تفآ هر هد وعم تابح بویلوا زکیدعون

E:ناو یررامر وک هذ راذوا ی  

 سس

 ادل و1
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 | رز قو شورا رع ايوا هدیسزاقآ فولوا طافنرابع دلتا اب ۳

 ۳ مبكر ظفاو رد یافت لا ,نیشدهو ماه اشا نالوا جوا 1
 | کنیم نا اهو نیش ,نوکسو میم دمو رس ڪنو نووی |
 دیک نونو تیمی هاب نت رجلا كباب نالوا هنتسانعم كو اا ا

 امو
 | هددسا اشنا صرصخ هنارفف ۇكى دنیمشب نبر أشرب هنر " ۱
 | اد دتیف لات تف بنا شمیم" ردراشساب نرخ كوف |"
 | زا قیرات نود یزیلا .یتلوطوت یز وهالو یرعنک |[

 دعا نف ایم یتیدلوا جونم نذرب یقاوتص ,خدیسلاشهرعنا |

 | قناتنا هدودنوا تیمش هژاشا عو نالا درقرب اعط ةن هيعرم

 ۱ قلا نالوا 2 نالا ندنلشف تیاش دیک رسا کیا /

 اینا بهادار تیا و ڈرا اخه نایت لاش شذچ لاش ۱
 | دێم تارا ور × ردزاکشا یتدلوا منی كم دیتنااش ۱

 | هرچه نعسان ة داپ رب ندشىئقىاۇئ ناهفصاات و ةيظع الب و
 0 هاب اروند قگتسوتاهو زا خخ هگنس رد ردلنعتب رله نوکسو اب | 1

 تدل ارا e ی وفا ناذعاطرمف حق دعا » و دماغ دره 1 ١

 تاک ماشخ جاش ند نیت خوف رح نیت هیلپ دلا بوسام |

 ا طا اواز نه هدنلوف ار ما ارفاق اما ا یدنفا نيدلا ىع |
 | رور اا ر ګر و۲ هلک ع ی صخر ةن ارق

Eلدعیدلت لوط واوا حرف تبن ار اجت رۋ  

 نن هيا ناپ وص اما رد هقودو هخرد Ea یدل ص

 زو مغ لوق لغو ردهجرد a یرعو دع لوظ نت نالو |

 "نیپ مط ةدلب یا مام یا زه آ برعم مال رلب ا یدل

 1 ۱ نو ین یوم دک اهم یی هلو و نامی زود ورق ۰ ۱

 دوزخ یا یا نه نوک وغ ۷۳
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 | ی ذرت دز نالوا زازاخو یو آی انار شل

 ان لع هللا : واضاف وتر ع٭ نما.نیا*زدفورعم یتیدلوا ٭ نما ناھ

 ۱ !هقرس لوق لد تولوا یژردارب كح و كف كتاب انحب هیلعو ۱

 | هدیبرع یعسا كاد نالوا انا هدرتصم ةلنا ی دات سا لایک

 | رذظاغ ندیماینپ نالوا رعد هدننرو لیقارسا هلا ادم و رسک

 ۲ "هدیصق نفر ly ناد مع هع.س اصوص>حو هد

 ۱ بولوا ندن-دل ها راز = نان وا رکدو زر نماد نا هدنس هلل

 ۱ سارق ناب ند رع ءاعما غوا ی سا دلدرمرپ ندنزارخاب نر ۳

 || بوت رولا كعد ناب یم لجز نبا هدزردفتوب ردرو مش
 انی اف زدی ie اط یالطا نهان نبا همالسلاةيلع | نا باطم

 | قذح ماودلا ىلع لکو اظ نما رم كتا نالوا عقاو هدب

 || رد ةيض يام هدعاق نالوا زو شم هدیه نامر یاتاودت رود لوا

 ESE نکس نانناایآ ی لوا یک هاو ا

 ۱ دنا یک كن اذه وتلو ابن هه دنیارولوآ فاضم هزعضم
 / ۱ دحج ید یی کس دچا لا دم n رولوا تنس هل ادر

a ۰  . om. ۱ ۰با ۰ ی  

 ىلا هل وا سه وا قدحرد حس نالواهظناو ید مافی

 | « یک بتا نا او لوا فا م كننودن و من 1

 i لف ردناسب یهلسف یتیذنلوا ترس یز داخ هبا

 | لودع هر ناک اد رد لف كنم نتئاذکزا شاز

 | هلنافا E ٤ یسماخ ېک هللادع ناادمحز ظا زا شما وا 1

 هل مامفتسا فرح یسداس یک داناو چو دز هندازونلف هيا :

oiنا سار یبانس یک کش مه له تدار ول وار  
۱ 

ML 7ا  eیخ و و نیک  | 

ier ۷3 غو ۇلان ول ا ول ا قاف  
 | رد ظذ اجور ط د لوا قابا قش ئز رک دانا رونلوا لاو

۳4 
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 ر در رمشف یتیدلوا فرصتمرغ هلیسملوا بیعت بولوا ماهارپا :

 تارعاو موهاراو ee مهربا یدابا زورف سوماف بجاص |
 ندنحشرصت غدد وایم :۶امبا مهربا با اهنث هی و مربا لبا هال

 e هلاسر برءمهداز اشا لاک موح سه یطظنلا عطف 1

 ا كتل لها هدنرافرم- عنم هلبا یرالوا هم و ع كنلاشاو هاربا

 .هنیرامالکردیب رعلصا مج ھار ِكصمب نبی درا کیی يا 1
 هدیساف یکسا تلکمب ۱ وفورعم# مشربا#ر دعاججاقرخرابتعا 1

  طاغ ندمیشرپا لانش نیش مموار دمور مک واب نوو ۱

 بار × لی ربا#ر ۱ سرا نسدهورسکو ەز وهز م عن ی رعم بولوا ۱
 لمعتسم هلا تفاسضا, هر اسوهوهقو تسدبآ عونصم ندساصتو ۱

 ارا اا ېه ج هددارع یعا كفو رعم ءاعو
em amr 

 ظفل و رارد هبات پا هلبا فو هو نو کسر و هزه ۲

 « دسوماق یقیدنلوا بیر ۳ ندنسهاک یر بآ هدسراف قدربا ق

 قلبا # قدمهلوا باب رفظ هنلصا هدراکنهرف نکا ردروطسم
 بطلت بموقرء نیفرح هدب رع رونلوا قالطا ال یسرا 2 | ۱ هليا هناکرت یادا نیحوتفم نیفرح و فاقو ابنوکسو مالو هرم
 بول طل ند قلبا ناباوا عضو هنسانعم یهایو شال

 راسو بسا رد كابا هلبا فاک و انوکسو مالو ره خف یھ ۲
 قاکهدیسو و نکل ردا 2 قالطا هرلنال وا نیررحت نینوللا عماج ۱

 ههبجو خر ی دیفسو مجرب و ناورباو مشج یهاّپس دنیا ۱
 نسونیا * ردپمزال طفل قیقرت هد هسپا رواک هرطاخ مسچ و[
 یراص هبش هءروا یس ويم هدننروص یجاغا بانع قارواو يدق 1

 یس هزاب مربه هایس روک ریش وپ تات هدشدرابد .یتوالحو ۱

 نون متو +نمهدم هدیسراف ردلمعتس هاب او م هرم بو وا

 نادانوب یسب رج بولوا طلع ند سوشا هلاواوو اب نوکتسو ۱

 ت

 ۱ دم دم راف تواوا طاع ند ق د ربا هلا فاق ٠ درخآو اردمو

 یس لع ردنناب هلا نیس ر نواب هزهدم بی

  + BK vh. 2 A a i E ۱سس 4 ا "

 و
+ 

 ۷# سونا* 1



 هعص بل مم

 ع ومحلا یهتنم

 ۷ دفایا#

 *# یدنالادیا#

 ۱ | امت لا یم هشفاع ترضح او ندنرانارمط هلا 1 -یسلوا ملع 7

 | یک طیطاعشو دیدابع"لییابا هخیبط. هدناف هلوا ندنمییشت كناهنع | :

 لی وط ناهزنعب نیضماعلا ضوعو نت زهادلار هدو نیا دا

 ةجرلا هیلع ىلوزج مامااما رونلوا رکدنوجادیکأت بول وا |[

 | نیدیالاةریهدع یسافهدنرکد لدنع برغلا لزنلا هلناو ننالادباآ

v0 

 ترضخ .هلبضاوا ند ع ومطنایهتنم ةغبص نابلوا یدرفم لوف ىلع
 كنهغیص بم هب هدغافیکءدلیا حیرمصن هدذحرش هیفاک كنيماحالنء

 یکدعناسع هلوا فرحییایدهبامو فلا یافرحو حوتفم وا

 نیکان هلو! نکاس یطسو بولوا فرح جوا یتدعبام كغلاابو

 ۰ ار دشعل وا مس ع ومطا یهننمهغب تند ناو هم یکیایزنکا

 1 هلنغلوا دز نانر هددبع رارف یزکا هنت انعم قج اف ۴# هفارا

 | رایلبعتسم هلیسهدانز ات هنب رخا سابق هب هقافاو نظ ندنباب لاعفا

 ۱ هدناف .بولوا ظلغ ند قابا هلباابدمو قفو هرمهرسک هدیبارعا

 :| دارید ندیزب رک هلبانیئاب نوکسو نا ربخادعو ازوارو فاکرسک "
 | ر ولک قابا یردصم كنباب قبي قبا هدینالن هکردلکد یخ

 ۳ ۵۳ نالوا ما نیر ردلمعتسم هلا هنا هزم هرم تر

 : لا نون نوک سو اه خف یسسراف رد ندالادیا هلا هموقر ھ ةد

۱ 
| 

 ق ندل وط,نامز هکر د هد هلبا نیتغفدبا هدراو رولوا رارد ماکنه

 یك دنا هلیهرمهغف نیدنآ رولکیدهتسانعماد بولوا ترابع

 | دخ لعلصو هدنطساوا یربخا ثلث سداس بزرح كتارا لئالد

 ]| د ےعص اھالکو ءال خب امض عب ینو دعما ۓحسنلا یف اما رمسکو
 هرکص ندلقنیپرساف ترابع یرصم لج خشلاو ردشلیا حرش
 نلاع نر وب خلاب نیدیاو اعج نرباصلا نزو وهف دملا ندا

 1 تاغایللتمزومارو سوماق نکل ردشلیانابب وید ۽ 1e عج وهو

 | توکس هدناب لح هلی اهل وا ضعن هندن هلا هزمهدم هدرا هرتعم
 [  دیف و رد صفا نبينا هلا هره خف بم هنغیدلوا بج وم یراکنا

۳ [0 
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 ناک الالام لاکشا اداه نو اردصم هل یر اتلا اول وجو هوفرمصو
 دوعا از هلند دانعب دوضم) ع رسا اه اردن زیخ عمل

 چ ایفل الا يفوحت 6, هی نزا
 ررلیهتسه ءار لب سالا نهب یعسا لو و ر عمر طهي ری الرف# لا

 ا دمو هزر« ب نالوا هنس انعم هتسدو لولب ینع هم زد هدنی رع

TIREهم ودر مربط هدیسراف سوا وا طاغ ندلییابا هاهنا ءا  
ea 

 روم همرور هظعاا ول رع صاوحا نم ضب ةو صاوغلاهرد

bseی  SSNلول هلايا ا  

 نرسم 21 یا هضرش هرون نیت هدصحرپ ماقا
 وام هد هدد رسا هر وسن کل ندنرله اربلا “دةر دا تاب یا

 .هدافا ییساسنعمراشوو یال ۳ .تاولوا فوزعم عرع لنا ری

 لاا عج عراع ا كهپ و هللا ضا یواضب یناف یک دابا

 لنفو اسماصضاق رط) ان ھه غا 1| اھم ت توش ركلات Aa نخ ا یهو ا ۱

Laie 0 ۱ندنغیدلوا ناس ٤ھ نال ف ط اعسو فن دات «ےص " 

 mia نیا رايز یه كن ره د موس هدزا و هطنا ه 2 ضا

 الک یرلبان و . هیشهمط یزراغنم فواو ا ا یھ رالاو سان هرزوا اوو 9 هجرت یا |
 نانا ردرلشابا خورخ ندهید هنشأت عارفا زاوا | ۲ .راشوق لةش هدننس اور یراترنضخ همرکعو شما هاشم نیس ۱

 دوس

 :قحرغصروز رز رلشمروبب و زارنرا اهنظایرانرضح قوم نا 1

 راجا نا ]وا یر ۳ وزش نوک هل ال و 3 هداز موفرع زاورظ ی

 ق فتا یر دوای ردم كلکكنس ردلفوتصوم بالش م کر را |
 هلسایا روبط فراصتم هد زم هنامزاما ردن رقم تارضح هدرک |

۱۱ 

 | دابعو ر دراش وف هییش هب هس هر یعیهطاوطو هدانبا ور یراترضح ||

 ۵ شهر ویب فیطایططاب و دی هرشآ یه هشتاق ترضخ وردی. شوق

 *لیابا#
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 !مادقالا تبثتق کت ةمادع م كل مدقت مارل ا ف عرشن نا لبقو
 هزوجاملوالا ماسقا هب ال طلغلا نممانالا هک منا عا ماقلااذمیف

 اشاسبالا خاتحال لوح الا نم لاح نوا ناسالا لا صعب افلطم

 | ار حربطاک ظا اف دعاوفهل نساالارث اس نه "ذاوقنم لب

 زاتالام اذک اهناتو هيممالا نم نرعف هفورع»هداب ناسارذگ

 .دکرخ وا فرحلادوا ناضقتنلاوةدابلا رغنام اهنلانو تیص هلو

 زوک | هلتتصا توببلاهنمییب یذل ,یذلا رحاک نازوالاب قتال ۰ نکا

 ىنا الا تناتلاک اپسارو تومشلا نا حاتحال ی
 ةاملكلا مزونی ردلای هلصا للع غیصت قلا مهردکن از والا
 نيالا اه اةن رخآ ندع مضوت نآ ايس رعدعب ز وك دعا

 میس

 حرش ی یباغطانیدلاباهش لاف رمتععهنع لوقنلا ناسالا یذلا
2 

n اس 

 نولوتب سان اعضا | رال لاقو ل قالب یاش لادلا خب ع دقتضلاک

 | لیلفوا دو درج هر دک( سوماقلا ق لاقو ليلخاهرکناو لادلاخغب
 ۰ نکلا ین ایلعلا نيب ع اش نک ناغالالها + نمدحاهزوج ملام یانلاو

 1 ریفکتلا ناف راکنا لب حرص طعلغ رافکالا نعع ریذکتلاک" فاما

 ان عظ# وهب سوماقلا نور ةبزهول ا ةغللا ن حرصاع هرافکلانما
 | دوج ام كلاثلاو باوا ف ظابخ الکی صاعلاینریفکتلا باوصلا
 مالکان هربح هل نم اا مالعالا ءابلعل نم دحا نا عدساالو

 [!نامزاءاننا نم: ناو تقولك نال نایبلاو لمل ا لا اذه ج اتع امو

 ا داوم اا كىلا ذکل او ناندهلاو طلفلا نم یصحمالام نادالاع نق
 ا اغلا رم سلف بب رتل اماو-دحا اتهتعص) یصربالهدلوم نوک

۱ 

 | تیرعتا ی نا لاقو باتراالب ناخذلاةروسرسقت ف فاشکلا
 ا تبول هث ارخاو هخاهنم نعرغتلاو هيف فرصتلان ان ع لھ نا
 | اولعجو مالكا تب عنف ثلا اونرعءادق ةبعلالهاو بارعالا
 | ةا نازوالاب قحس مو ریخت ملام اهدحآ ماقا ةعبرا بب رعتلا

ae 

 ناتو کت دز مرک نا زوالاب ق نک
 || جالب لا قوه ثبکلا ن هرکد عشا ولا شيخا هب رعلا ف



۱ ۱( (#9) 

 |یتبافطا نیدلا ب اش دجحا میشلا اهنحرشو یوحهل ادجا باشح|
 توهومروصتموا اهلتنکو یراصتالا ا یا نادم هی ادبع واو

 لوم اطلغ دنا هو ةماعلا نمیام ملا اهامسو ت یدادفیلا ۱
 هسنتلا ءامسو ءاشفاک نانطنا فرعی لابعت هنلاهنکسا اشاب ل اک نا

 دوعسلاوبا نيلام اهتم دن بن کو هلو لهاا ظلغ يلد
 الثم دس فح دج ن ناهضمااذکو یداهلادجر هتیلع یداب#ا |

 نکآ نفال هنارفغ ل اهم ایملع هللا نص رر دلا بح اض ورمسخ

 ناسلالار# انس ىلااوتفنلاامؤا هبيرحلا ق فنر ا اوني لولا هذهأ

 3 دحوزم ةريطنطشقلا لانها هب هوم ام نآ عم هیردلاوا

 یهو هيث اطغلا نم ذوخأم هنومکتیامرتکاو هبنانويلاو ةتسزاقلاو
 نالاو ةربنکت اطلغ نامزلاءانبانیب عاشاذهت دیک ةغللا لصا
 أ تلفاذاف تاغللا عل اطع فلالادلقلوا تنافتلالامذعو چار وصقل
 زدیاواطلع ع.لوقیف دشن رونعلانعكناسل ظفحامهنسیدهنل

 ]| نا مع نادالااذه ق"ناسلاف ثما قبلی فیکو زومشمقیهلوآ
 هترابع نفخ ىف غلبي خیلب ناجا دبات ول ناظلسنام لا بجاص|
 ۱ سبق ماکت ادا: ناهس لع رایتل لرد ربح صف و ناسج ا

 نانا یابطلا اح لا مرکت اذاو: همالکر اونا نھ ئ داال ایف
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 لكل ىطءاو نايبلا نسحاو لقعلاب ناسنالا ع وتفرش نم دلا ا

 أمالسلاو ةولصلاو نامز لکیف مهلاوحا دراوش اه مظتنب ةغل موق
 أ ىلعو داقنلا مالک رک قیطنم لک یءاو داصاا طلن نرخ ىلع

 ۱ ا دعباما داشرلاو قدصلا حياج نیکلاسلا داحالا هباتکاوملآ
 هالا مورا ناسئالل مرلب ناسالادوا مومن : ناب ناص علب لکییع

 لالا وهللا ےھاشغدق سانلاو نایرعلاومدعال سابللاو ناشطلل
 عضو)ا ربع یعاوملکنو ةلاصلاو لا را نايم ,هدنع تراص د

 أ باتکلااذهفل و منا مرجالفساسارغ ن«ناطیفا ودیشوسایقلاو
 باح هنا فا قب اس یدلا یهشلا تابلالالوا بالصا نموه یذلا

 || زعلا ةومص عرقنا لاصا نسحو ةسايکلا ةياغ یّررو لامکلا |
 | دمح هرضح هب نعا لقعلانم ةجرد رشع دحاز اطاو لاو

 نم 4 نمو انالوم نا نلوطانا ةراذصب فرشلا یدتفا دیفحا
 ةيلعلاةنطاسلارادب یغلا یدنفا نطصمرشاع ةرضح انیلع لی و
 اراک راک ن ا اهعدف مولعلازاح یژذلاوهو * ی
 منم هلادی*# رخا را وهو نیعسانلا هلقعبو هلص مانالااف ۱

 وغو رفاوتادار طسا عع ماهوالاو طاغلا لب رو ماوعلا تاطقسا :

 سافل ن مدیفاع نعماو باعا یخ اص فر ظا وا باتک اف هریاکنم ۱

 "یایتراال:هفللادیلاعم هل سو باصاءدش نم هسار سك ب باما ۱
 یره رالا فا صنالایعب هقهروا یره وطبا هئاعم قیافدلمات

 "هنیامولو ریطانالزتاب ربط | اذه ربات کی ناب ریدجالاقوهب دینیبالتتما ۱

 أ نبملا ضرفک لب نیدلاکء انا هبلعبجوا نزلا عملا بحاص
 | یردالااذهناب سوم | ةا فلح سوماقلابحاصهعلاطولو |
 ۱ ابو نايسنلا و ءاطخا نم «الکی نا هللا لسا سوفنلا ةهرت لب
 و ناتدخا رك و ناظراقلا تو نالا نالا ىف هرضاام

 انیمآ فلا هيلا فضاالا ةدحاوب یضراال نیما نیما ۱
 ,اقبلاوا هبیعو هصقنب ف دزعلاو هنذذعصو رمسار اس الا هه و و

 تاب کا نيب ملطلا هاع)ا دود عافو پت ومالا ا

 | فلاو نام اما خو مسن لب قو فراس النو ا هللا هنما | ۱

Eê 

۲ 

9 

9 
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 ]اب الا نیفوت مو... ميحرا نجرا طب
 ۱ ۱ سنا هیلاو تاکوت هیلع ۱

 تالا تلف نام یناسعلارارما هب تانک ق

 eT TERA رد نم جامد رجا باب
 یا وغلا لصو نع غلا لاج ر ٠ نغت نسا لاج سورا
 ٣ .[ فاغالا بیطن هلَصءلا لهال غم لکب راز ملاک منت

 نامجر ها لع لک لثاتسم نع هلسف

 انس ل امد ای طس لک هنم بیطلاحوُ ويا

 'نايعلا نبع یف تعلاا ۳۹4 ید هاون ءسعشلا حوال

 | ناسالا EF طبلاغالانم حاعصاا تال نبر

 ۱: نا مع یرشب میرشبو تن م فل وال یوطف

 | تاشو ر دف ید لک یابم+ یاسالا یاش دم یس

 تو :لهاادفاح قبسیاو ادم و اڍ ج العدو دیفح

 ٠10 املا ما لطف ىف هلام دلت | مراکچ)اوا هوا . |

 ,نامنطا ريبادنلا, فو مولع)ا ف qir لفع وچ مطب

 ن اأ لضفلا ز هلام داو ا ا رطب ید ول اه دیو ۱

 | یاس تا.هصا ثیغو مانالا ثوغ مالسالا اط شم بطقو |[

 نالا افظختلا ن ڪک یدنلا رع ملحلا تنبع ذیل ا طظ.

 7 نماز حیف لالج لاو دل لا الا

 ناب نصع یهرا لدع ابرط یه شبع ی هو مادو[

 "نابئسلا نیبتسلا عرکلا باتکلااذ فنص» ايسالو ۱

 ۱ تامتسلا هلالا ثاسحاو » ابارلا نیم كاز ما

 ناوتا كلت هلل نیل خم چت بلا

۱ 
#9 
۳) 
۱ 

1 
 والس اات دب ےہ تر اه رشا

 | ارفف اا ل

1 
0 

 اس



0 
 aE 5 ۳ ۱ هو دوش 1

 ۱ ساق ی نح هدواحو عج لک ەق تاڪ
 ادفع يروال اهدیجق هبطت - هرب مولعلا یواح هما جو
 i ر اشا CA a 9 مع خصنج هلال تفشاکو 1

N)۱ | دج ب ناکویرحا هو  

1 ۱ 

  Eوا رادار رج 1

 بد
 ی

 "هلال نا ۳۳ 0 ةد ن |لف دارت ی
 ۱ ۰ ترم الا :موبق ایل دحاولادمصل | هزر شال 4دو اا
 [یلاللو نا قلا Sal ماظل تهاولاو مارک الاو كاللا ود
 ا نا هلوشر لسزاو.نام الا اتیلع متلاو :ناسنال

 !یازکبللترا :نادندطللقاعتو نا ول اشا .مالسلاوم
 دبض ناعم ءاعضفلا ت كا یذلا تیفیلاو كشااتبب |قرافلا 3
 هل نو الف باک اه ءماغبلا تنص خاب اك اشف ءا ۷ تیعاو
 نساهم رم الق دعانا ا

 ۳۹ ر لع ةلتتساهندج و اذ ظنا تنعماف + هع ی
 ارك اهبترخ لاک لع دھشت یتا نازک 3
 -هاضر و ۳ اقا وم هلع لجو ةيعشا 0 1

i 
a e 

 دجا a ۳ رىا رشاد

 ةفالخارادةن ر یرسلا
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 ارباب تو رخافلا نم نامزللام ىلع لا زد نا لر

 لس ادر ارو هلکش!!:ناغللا قاعم نی ق رخاوالا ةبهام ۱

 لاست هلالعج هللا دالا مه دصاقم لوصو ىلا نیبلا_طاا

 0 هروهومتاروج انب رادلایف هاسطعاو ةروکشم معلوم ی

 .هدار یکم هزایهس A لارفعلااناو

قباس ىلا موز رکس هنا یضصاعلا
 ا

 محرا نجرآ هل نو 1

ب اطخ رتسدن 1 ادجمادجم ادیف |
 نما نابع الو باربلا ءا

 دنا » هبصو ىدها هدافحا ىلا ااش لاو اادفلا ىف بر

س ین رظنلا ِتحربیا الفدعر و اب افصلاو ما رکل ۳
 ۱ |تا حفص ةحا

 |< داور تیغلا هرب نغلا هی رفلاو هزب نعلا سلا هه

 .[ لکاو _هانع رقاو اهل وم رد و هادسو لضفلارب ءذملی

< ایہ ران موحال ءادقالا اسهیغم ناکییح > اروى ةرقنع
 ۱ 

ودصلا ماتسهفورحر رهاوج یصبو روصتنوو سا
 ۱ ۱ اهطخق ر

ک ءاوهالااهدادم ناک تح 2 هوش بلق لک نم
 ا ا

 | حوغت روطسلا ناصغا ره اوز نم اتا حوبت امحافص,

 ناهدالاخ «حاعوعالا حزز
 : Ut E هفاکلا اهم ید سدو

 هلل صف ف یادت ا لال Kk ۳ اععرفا دوو

 هی راجهتعارب نم زا الارو تلا زال .ددع هنس احدع ی دفن و دا 0

ر .هبراس هیدابانم روهدلاف تارا ۲
 ماظعلا ءایعلا ۾ هدي 

 دب رد هسصع نام ی مالسالا و تا لج
 ۱ هللا ها دون لمع انالوم

ز ,لحاا ف هاو ار وف وم ءاز لج اسلاف
 ۲ ا

 ا ارقام ۱
 یطاقلا نیما دم هر :ازاشا نیما لولا 8

 ,وطان راد. بر فرم ةفالاراد

او فا ههطلب هل سا
 ل

 ی



 ۳ لات هعاپ

 ۱ 13 ةا ی دلا یالا لا لوس ع E باصاف ۱

 0 ناسحان : یهوعنان هدلاو هاتو هلا عو نایسلاو ءاطخلا ۱ 1

 یراعلاو مولعلا تاجا سار = هاش اعلا لعح هزا ميل ا ظ# نخ ۱

eمهناعارب تاسدر فحاصااو ییا نبمععملا یدابا هیداعن  
 | بح انص ےھت نمماقف هجط املا ےھت وجا مراوص ناتهرمو ها 1

 ردبلات لالملاورضلانرهنلا لیلادحالایج1الا لیلخارالااده ق
 اواتهبرالاق كه او ءلالا غلا 1 یهادل لئاصل ف دلقلا 1

 نا ی مشا كاد ۰ كشکب دف ءاملعلا تا رنه ماعم ا

۱8 
 بچ قو یا هوجو نع فا گو اک لالا يطعم هع هعدو ۴

otیرهوج وهف فیعع ماقسف | هجا رمانعلازاو فیر ۱ كا دا  

 قربصو صا غلاة هر دنه عا وهام دعالبلا ب واق ن “رم طن سا 3

 فی نااذهنا ۰ رحالف ضاصرلادصا رفیع بهدلا " ر »زا رمداقن ۱

 ۱ الام نعملکلاذوفر 2 مزوهزدق عضوو دعصاو و همن صم ناش عقر: 7

 قطنملا حالصاب یعسلا هباکب ةاهابلا نع تکسا تیکسلا نا هوا |
 شعالا مع لم اماه لک یا فور ناو بلعت هعفصتوا ۱

 ةرهابلا هود ن « ه7 رر حا یال م اذه قطانربغ ناوی هک 1

 نام رلا نبع هللا قرمصف ارت ناک و لو نار هلا نم ادن قز ر نمل ۱ 1 ۱
 در a ر 3

۳ 

 هل ءامع ددد سا بقا هغ



[۳ 8 
 : Eیه ۳۹ .۰

tt 223 1 i : , ۴ ا سرچ 4 

 | الدسبو هلاودج هعلخرمح ی ه هولصلاو هذمصو لا مس :

 | ذی رظلا ةصوبطلا ةعومجلاو ةفيطللا ةبسبضللا ةا ذه ىلإ
 وا ناج اهتیفلا اهتعلطاو اهنرنع م اهتءلاطو انو
 لضفیع دهشنو بنللاامعماح ساک نع یس هی لئ اس و هج

 ۲ الومبانجوهو هاضر ال ههفوو هاعسم هلنار کش ا

 رضح لجت درا کسب اا یساقلا یدنقا دشا دج
 9 دفا رثاع طسصم جالا قبعالا مالس الا میش انالوم |

 :: :يديلا دیعلا هللا اصیطظفح

 ریدقلا هرلا ریغفلا تذلا دنعااااو
 اقب اس یبا مور ر کسب یضاقلا فراعدم

 هنونالو هللا یخ

 apg ق مهبزح العا و راصعالاق ماما ميج زعا ۳ هما

 ۱ مو هلایضر رارب اڪ و راتخا یبلا يلع هولصلاو راصعالا

 1 قفولادساا ىلع هلل نمالقدعبو زار لا موب یاد نم مه ن نر

 [النا و دجلا لوالا لقعلا يح ام مالسالاجاشم جش لسن دیشرا
 هرو صاوإلا لا ريل 2 O ا ل

 | هرذذ هد دنع رشا 0 تلا و سادات

 أ دیلاو یو یه او ماجتلاو ماعلا ب عفت دب دیدج فیلأت نمهرد

 ۱ .نیلاعلا بر هند و نیما دیدسلا رحالا هللا هإء ارح و دعس هلنار 3

 یصاتلا نيدلا س۶“ دجا داملا فوضا هما

 هرومعلا ىلبا مور رک اسعب یصالاق
 هبدلاواو هود هللا رم
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uصررعال عرش لا م را لعایاصم عرالاو برم  

 اقر او هفت نونفلا قث و اقدب هه ارا ليلا .ذهىلع |

 [ ةفنلا ةقلعلاو ةيسنالا ذبح تاق اپفاوخیا ام رد ا

 ا موس راو دعاوقلا نم  مولملا زكا تابصا لعاهلافشال |
 ۱ "مامملاوهو بن لک هفراعء الع ثبح بی رالا امغماج لضةل | 5

 [ دیفح دمح دیفرا فا لولا با ییلالا ما ةصلاو یزوللا[

 ا ماقب لوطب مای الا فتا نیرو ءافوو هما هلا هص |

 1 شاع ینیطسعم رفافلا هالوم حملا ریقغلاهز ز 1
 1 دینسلا ةفالطار ادب یضالاف غلا ۱
 مع ی ۱ ۱ 1

۱ | 
۱ 

 ۱ ودمک1 ایوانمیلع مالسلاوةولصلاو باوصلا منشا
 ۱ افیضنااطیسلا و دید !فیلأتلا اده لع ضررءالدعباما باطلا

 ۱ ی تعطقو هئارادع هزانم ق ناعمالا یرط نانع تةلطا |

 E فعرا دو هتشنم تقلا هناراشا روهز ضعب ىلا

 ۳9 هغ نوع نهساو ءارقتسالاو هعلاطلا ماو ق ذعارب
 |. هیانح یوس محال دعما دیارنم لجنوهو ۷ گم ۷

 عفا ارا يا ردلاو نا وات رهابلا هیاب هةلخیوس حالف دن دو
 ح رب مالسالا می اشمرحش هب عا هارشقنام راکملا ۴ ٠

Be Jif1 . هدیعهللار وا قطصم ترضح نالومو اند ےس  

 1 E n E € e اا

 لبا مور کسب ینهاقلا تعصع ےھارادہلا



 ات 9 هيا س هاب

 العالا ءانلعلا ؛دعارببلطا لاو قلا نيب قرف یذلا هللا دملا ,
 السلا و هولصااو مالڪ ان م نيمسلاو ثغلا نهب مارا ریو. 3

 رجا نیذلا ہما ےک و لا لیتو مانالاءا| عف ع العنم ىلع ۳

 لا هزم ىلا ترظن الف ماودلا ی«نسللاهایم مهتتسلا بعام یف

 .ود ع اونا له توتحادق هل .صفلا ,E لالا

 ادئاوعلا نم ةر فانصا یلع ثلعش او ریطعلا دناوعلانم

 وارواترضعاو دارنحالاو دهطاسش الصاع ناصغا ترون

 دانم اهنارابع ناما ىلع تفت دادلاد ناعسر ةیدناب اهیکار 1

 ۰ لاب اباهرلاسم > ار اهناراشا ةحاس یف تعو رب ملاب مالالا

 اغ نم اهفام ےلصا ثبح بيذلا اهنرمو تندالا امفلو مر

 مدت داحاو مابالا رور مانالا هوغآ موم اتهدسفا لا ت تاغللا

 اوعالا رورکب ماوعلا ال ابا موش اه رغ تلا تا ماش

 دن هر هافللامون زوتللاببس هیعس لمحو ءارطارخ هنع هللا ارج

 | هناو اون هنو هلاو اهاک زا تاولصاان ۰ هءلع دم

e 

 ?r 1 المال رقذلا هب کس
 دعسا رچا ر یدننا دام اص د د

 اسم. ید
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